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KÖSZÖNTŐ 

„A tehetségességnek célja van, konkrét feladatra születik meg az ember, hogy környezetét, az őt körülvevő 
társadalmat, az életet jobbá tegye. Az ember életfeladata azzal áll összefüggésben, ami izgalomba hozza, amit 
igazán szeret csinálni. Amikor egy ember a rendeltetésének, tehetségének megfelelően 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 „felnőtt” tudós nemzedéknek is példát mutatva örülni más sikereinek, elért eredményeinek. A szakmai, 
tudományos sikerek elérése mellett, vagy inkább mindezek előtt igényességre, a gondolkodás meg nem alkuvó 
becsületességre, a kutató életforma nagyszerűségére, a felfedezés örömére, az új melletti kiállásra, de 
együttműködésre 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 
minőségi szakmai teljesítményre való felkészítés, felkészülés legmagasabb szintje a doktori iskolát megelőző 
képzési szakaszban, s mint ilyen, a doktori képzés egyik legjobb előiskolája. A kölcsönös együttműködésen 
alapuló műhelymunka tanárnak, diáknak egyformán nagy lehetőség. Olyan szellemi fellendülést eredményez, 
amely kedvező 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 kötelező ismeretanyag elsajátításán túl, önálló kutatásokat folytató, érdeklődő, 
törekvő hallgatók és segítők, lelkes tanárainak „alulról épülő mozgalma” a diákköri konferenciák eddigi 
története során továbbra is, mindig lesznek a fenti gondolatokat valló kiváló hallgatók, őket segítő 
témavezetők, iskolateremtő tanárok, a dolgozatok bírálatában, a zsűri munkájában feladatot vállalók, a 
szervezésben közreműködők, s nagyszerű támogatók a magyar felsőoktatásban résztvevő 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, életerőt 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.” 
 
 

 Dr. habil. Oláh András Prof. dr. Figler Mária  
 egyetemi docens, egyetemi tanár, 
 dékán TDK elnök 
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

A konferencia helyszíne: 
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ 
Kaposvár, Szent Imre u. 14/b 
MS Teams 
 
Előadások: az előadások időtartama maximum 10 perc. Az előadásokat 5 perces vita követi. Az előadás 1 
perces túllépése 5 pont levonást eredményez. 5 perces idő túllépés esetén a vita nem kezdhető meg, így a 
vitakészségért pont nem adható és az előadás megszakításra kerül a levezető elnök részéről. 
 
Az értékelés során a szakmai zsűri pontrendszerben értékeli és rangsorolja az előadásokat. A pontszámok a 
következőkből adódnak össze: 

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

II. Előadói stílus (0 – 10 pont) 
- beszédstílus, előadói stílus 
- szakterületi terminológia megfelelő használata 
- idegen nyelvű szakkifejezések szükségtelen használata 

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

IV. Vitakészség és szakmai kompetencia (0 – 10 pont) 
- válaszadás stílusa 
- válaszok lényegi tartalma, szakszerűsége 
- érvelés logikája 
- kreativitás a vitában 
- ha az előadás időtartama eléri a 15 percet, a vita nem kezdhető meg, vitakészségre pont nem 

adható 
 
Helyezések: Minden szakot külön szakmai zsűri értékel. A zsűri szekciónként I.-III. díjat ad ki, ezen kívül a 
Hallgatói Önkormányzat szekciónként egy különdíjat adományoz, néhány kiemelkedő előadás Támogatói 
elismerésben részesülhet, illetve valamennyi előadó és témavezető emléklapot kap. 
 
A beküldött összefoglalókat a szervezők a verseny tisztasága érdekében nem javították, az előforduló formai, 
helyesírási, stb. hibákért a szerzők felelnek! 
 
Valamennyi résztvevőnek eredményes szereplést és maradandó élményt kívánunk! 

 
Szervezők 
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PROGRAM 

Időpont: 
2020. május 20. (szerda) 

 

Platform: MS Teams 
 

2020. május 20. (szerda) 

9.30 - 10.00 Ünnepélyes megnyitó (ETK_XXVI. TDK konferencia - Megnyitó csoport) 

10.00  Szekcióülések (ETK_XXVI. TDK konferencia – Szekcióülések csoport) 
közben szünetek 

17.00 Zsűri értékelő megbeszélés (ETK_XXVI. TDK konferencia – Szekcióülések csoporton 
belül Zsűri Elnökök Értekezlete csatorna) 

19:00 Eredményhirdetés, a konferencia zárása (ETK_XXVI. TDK konferencia - Megnyitó 
csoporton belül Eredményhirdetés csatorna) 
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RÉSZLETES PROGRAM 

2020. május 20. (szerda) 

I. SZEKCIÓ 
Ápolástudományi szekció II. 
 
Zsűri elnök: Karamánné dr. habil. Pakai Annamária egyetemi docens 
Zsűri tagok: Pusztai Dorina szakoktató 
 Szunomár Szilvia szakoktató 
 Zilai Janina HÖK 
 
10.00-10.15 
Pummer Renáta 
Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló II. évfolyam, levelező munkarend  
NOSOCOMIALIS FERTŐZÉSEK ÉS MEGELŐZÉSÜK 
Témavezető: Ferenczy Mónika 

 
10.15-10.30 
Rausch Levente 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 
VÉRADÁSI SZOKÁSOK HAZÁNKBAN 
Témavezető: Karamánné dr. Pakai Annamária 

 
10.30-10.45 
Sabalo Luilmar Fragoso Camilo 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  
STIGMATIZATION AND PREJUDICE TOWARDS MENTAL ILLNESS AMONG HEALTH 
CARE PROFESSIONALS’ 
Témavezetők: Szabó László, dr. Oláh András 

 
10.45-11.00 
Sain Henrietta 
Pécs – ápolás MSc – sürgősségi II. évfolyam, nappali munkarend 
AZ APN (KITERJESZTETT HATÁSKÖRŰ ÁPOLÓ) RENDSZER FOGADTATÁSA 
MAGYARORSZÁGON A TÁRSADALOM MEGÍTÉLÉSE TÜKRÉBEN 
Témavezető: dr. Bánfai Bálint 

 
11.00-11.15 
Sándor Henrietta 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  
AZ ÁPOLÓK LELKI LETERHELTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA AZ EGYES OSZTÁLYOK 
VONATKOZÁSÁBAN 
Témavezetők: Ferenczy Mónika, Rozmann Nóra 

 
11.15-11.30 
Süsleczné Kiss Edina 
Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelező munkarend  
A PROSZTATA TUMOROS BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 
Témavezetők: dr. Oláh András, Karamánné dr. Pakai Annamária 
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11.30-11.45 
Szabados Bence 
Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelező munkarend 
BŐRRÁKKAL KAPCSOLATOS ISMERETEK ÉS FÉNYVÉDELMI MAGATARTÁS A MAGYAR 
LAKOSSÁG KÖRÉBEN 
Témavezető: Ferenczy Mónika 

 
11.45 – 12.15 Ebédszünet 
 
12.15-12.30 
Tóth Máté 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  
A KIÉGÉS MÉRTÉKE ÉS TÉNYEZŐI A KÜLÖNBÖZŐ FEKVŐBETEG ELLÁTÁSI 
TERÜLETEKEN AZ ÁPOLÓK KÖRÉBEN 
Témavezetők: Ferenczy Mónika, Rozmann Nóra 
 
12.30-12.45 
Viderker Rita 
Zombor – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  
A BÉLGYULLADÁSBAN SZENVEDŐ FELNŐTTKORI BETEGEK ÉLETMINŐSÉGE 
Témavezetők: dr. Váradyné Horváth Ágnes, Rozmann Nóra 
 
12.45-13.00 
Xie Junjie 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  
CONFOUNDING FACTORS IN DIAGNOSIS DROWNING 
Témavezetők: dr. Poór Viktor Soma, Pusztai Dorina 
 
13.00-13.15 
Zóka Dezsőné 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelező munkarend 
K-VITAMIN ANTAGONISTÁT SZEDŐ BETEGEK ISMERETEINEK A FELMÉRÉSE, 
EDUKÁCIÓ HATÁSA AZ INR ÉRTÉKEKRE 
Témavezetők: dr. Fülöp Norbert, Szebeni-Kovács Gyula 
 
13.15-13.30 
Zsemlye Zoltánné 
Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelező munkarend  
EGÉSZSÉGMAGATARTÁS – RIZIKÓMAGATARTÁS ÉS A MUNKAHELYI 
PSZICHOSZOCIÁLIS TÉNYEZŐK KÖZÖTTI KAPCSOLAT VIZSGÁLATA ÁPOLÓKNÁL 
Témavezető: Karácsony Ilona Hajnalka 
 
13.30-13.45 
Takács Barbara 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelező munkarend  
VÉRADÁSSAL SZEMBENI ATTITŰD A MAGYAR LAKOSSÁG KÖRÉBEN 
Témavezető: Karamánné dr. Pakai Annamária 
  



XXVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

8 

II. SZEKCIÓ 
Diagnosztikai képalkotás szekció 
 
Zsűri elnök: Dr. habil. Kovács Árpád egyetemi docens 
Zsűri tagok: Németh Katalin MRAE elnök 
 Dr. Kovács Péter adjunktus 
 Fábián János Krisztián HÖK 
 
10.00-10.15 
Antal Dorottya 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
18F-FDG PET/CT SORÁN TAPASZTALT TRACER HALMOZÓDÁSOK KVALIFIKÁLÁSA ÉS 
PET MULTIPARAMETRIKUS MÉRÉSEK A GASZTROINTESZTINÁLIS RENDSZERBEN 
TÜDŐDAGANATOS PÁCIENSEKNÉL 
Témavezető: Sipos Dávid 
 
10.15-10.30 
Erdődi Gyöngyvér 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
EMLŐDAGANATOS PÁCIENSEK TELJES TEST 18F-FDG PET/CT SORÁN ÉSZLELT GI 
TRAKTUS ÉRINTETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 
Témavezető: Sipos Dávid 
 
10.30-10.45 
Hegyháti Kinga 
Kaposvár – PTE Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola – 11/A osztály 
18 F-FDG PET/MR PREDIKTÍV ÉRTÉKE KEMORADIOTERÁPIÁBAN RÉSZESÜLŐ FEJ- 
NYAK DAGANATOS BETEGNÉL – ESETTANULMÁNY 
Témavezető: Kedves András Gyula 
 
10.45-11.00 
Jenei Tímea 
Kaposvár – orvosi diagnosztikai analitikus BSc – radiográfia III. évfolyam, nappali munkarend  
A 18F-FDG PET/MR MULTIPARAMETRIKUS VIZSGÁLATA, 1 ÉVES UTÁNKÖVETETT, 
KEMORADIOTERÁPIÁVAL KEZELT FEJ-NYAK RÁKOS BETEGNÉL – ESETTANULMÁNY 
Témavezetők: Kedves András Gyula, Sipos Dávid 
 
11.00-11.15 
Kiss József 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika III. évfolyam, nappali munkarend 
A LINEÁRIS GYORSÍTÓ DOZIMETRIAI PARAMÉTEREINEK ÉS A TERVVERIFIKÁCIÓS 
MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA 
Témavezető: dr. Kovács Péter 
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11.15-11.30 
Kovács Alíz Petra 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
18F-FDOPA TÖBBLETÉRTÉKE GLIOBLASTOMA MULTIFORME 
BESUGÁRZÁSTERVEZÉSÉBEN 
Témavezetők: Sipos Dávid, dr. Kovács Péter 
 
11.30-11.45 
Kövesdi Orsolya Liza 
Kaposvár – orvosi diagnosztikai analitikus BSc – radiográfia III. évfolyam, nappali munkarend  
18F-FDG PET/MR PREDIKTÍV ÉRTÉK VIZSGÁLAT KEMORADIOTERÁPIÁVAL KEZELT 
FEJ-NYAK DAGANATOS BETEGEKNÉL 
Témavezetők: Kedves András Gyula, Sipos Dávid 
 
11.45-12.00 
Masatsch Anikó 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
BAL OLDALI EMLŐTUMOROK SZABADLÉGZÉSES ÉS MÉLYBELÉGZÉS-TARTÁSOS 
BESUGÁRZÁSI TERVEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ DOZIMETRIAI VIZSGÁLATA 
Témavezetők: dr. Cselik Zsolt, Antal Gergely, Kedves András Gyula 
 
12.00 – 12.30 Ebédszünet 
 
12.30-12.45 
Molnár Edit 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
BAL OLDALI EMLŐTUMOROS BETEGEK SZABAD- ÉS MÉLYBELÉGZÉSBEN VÉGZETT 
BESUGÁRZÁSI TERVEINEK VOLUMETRIAI VIZSGÁLATA 
Témavezetők: dr. Cselik Zsolt, Antal Gergely, Kedves András Gyula 
 
12.45-13.00 
Nagy Dorottya Rita 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
ONKOLÓGIAI BETEGÚT SZERVEZÉS IDŐOPTIMALIZÁLÓ HATÁSA A GYOMOR 
DAGANATOS BETEGEK KLINIKAI KIMENETELÉRE 
Témavezető: dr. Lukács Gábor 
 
13.00-13.15 
Szabó Dorottya Zsófia 
Kaposvár – orvosi diagnosztikai analitikus BSc – radiográfia III. évfolyam, nappali munkarend 
18F-FDG PET/CT SORÁN ÉSZLELT GASTROINTESTINALIS RENDSZER HALMOZÁSÁNAK 
SZÖVETTANI VERIFIKÁCIÓJA A LYMPHATIKUS RENDSZER MEGBETEGEDÉSE ESETÉN 
Témavezető: Sipos Dávid 
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13.15-13.30 
Szabó Nanetta 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
18FDG-PET MULTIPARAMETRIKUS ÉRTÉKEK SZEREPE A CERVIX DAGANATOK 
DIAGNOSZTIKÁJÁBAN, KEZELÉSÉBEN 
Témavezető: Sipos Dávid 
 
13.30-13.45 
Széphelyi Klaudia 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
A GERINC PORCKORONGSÉRVÉNEK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL AZ MR VIZSGÁLATAIRA 
Témavezető: Takács Alíz 
 
13.45-14.00 
Szijártó Rozália 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
ISCHAEMIAS STROKE DIAGNOSZTIKÁJA ÉS KEZELÉSI KIMENETELE 
Témavezető: Sipos Dávid 
 
14.00-14.15 
Teglovics Lúcia 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, levelező munkarend  
SUGÁRDÓZISOK ÉS BETEGELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA A SZŰRŐ JELLEGŰ LOW-
DOSE MELLKAS CT VIZSGÁLATOKNÁL 
Témavezetők: dr. Kovács András, Sipos Dávid 
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III. SZEKCIÓ 
Dietetika és táplálkozástudományi szekció I. 
 
Zsűri elnök: Szekeresné dr. Szabó Szilvia adjunktus 
Zsűri tagok: Breitenbach Zita tanársegéd 
 Szabó Zoltán szakoktató 
 Bombay Barnabás HÖK 
 
10.00-10.15 
Brunner Kinga 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
PSORIASISOS BETEGEK TÁPLÁLKOZÁSÁNAK ÉS TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOTÁNAK 
VIZSGÁLATA 
Témavezetők: dr. Gyulai Rolland, Breitenbach Zita 
 
10.15-10.30 
Frank Eszter Anita 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
AZ L-LEUCIN AMINOSAV ÉS AZ ASZPARTÁM MESTERSÉGES ÉDESÍTŐSZER HATÁSA 
ÁLLATKÍSÉRLETES MODELLBEN 
Témavezetők: Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva, dr. Garami András 
 
10.30-10.45 
Gárdos Lili 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
IDŐSOTTHONBAN ÉLŐ, DEMENCIÁVAL KÜZDŐ BETEGEK TESTÖSSZETÉTELÉNEK ÉS 
OTTHONI TÁPLÁLKOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
Témavezető: Czeglédiné Asztalos Ágnes 
 
10.45-11.00 
Koncz Vanda 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
A MÉDIA HATÁSA AZ EGÉSZSÉGTUDATOS ÉLETMÓD KIALAKULÁSÁBAN A 10-14 ÉVES 
KOROSZTÁLYBAN 
Témavezető: Gyócsiné Varga Zsófia 
 
11.00-11.15 
Molnár Viktória 
Pécs – Táplálkozástudományi MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  
A CIRKADIÁN RITMUS ELTOLÓDÁSÁNAK SZEREPE AZ ELHÍZÁSBAN 
Témavezető: Breitenbach Zita 
 
11.15-11.30 
Pethő Anna 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
A DIETETIKAI INTERVENCIÓ HATÁSOSSÁGA A 2-ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN 
SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN 
Témavezető: Breitenbach Zita 
 
11.30 -- 11.45 Kávészünet 
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11.45-12.00 
Solymár Dániel 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
ASZTALI ÉDESÍTŐSZEREK FOGYASZTÁSI GYAKORISÁGÁNAK VIZSGÁLATA 
FELNŐTTEK KÖRÉBEN 
Témavezető: Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva 
 
12.00-12.15 
Szabó Krisztina 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
EGÉSZSÉGMŰVELTSÉG ÉS ÉLETMINŐSÉG MÉRÉSE COELIAKIÁS EGYÉNEK KÖRÉBEN 
Témavezető: Csölle Ildikó Gabriella 
 
12.15-12.30 
Tóth-Balogh Stella 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
FEJ–NYAKI DAGANATOS BETEGEK TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE 
Témavezető: Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva 
 
12.30-12.45 
Willy Dóra 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
AZ ACESZULFÁM–K ÉS CIKLAMÁT ÉLETTANI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA IN VIVO 
Témavezetők: Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva, dr. Garami András 
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IV. SZEKCIÓ 
Orvosi Laboratóriumi diagnosztika szekció 
 
Zsűri elnök: Dr. Stromájer-Rácz Tímea adjunktus 
Zsűri tagok: Dr. Takács Krisztina adjunktus 
 Dr. Nagy István osztályvezető 
 Herczeg Erzsébet HÖK 
 
10.00-10.15 
Bényi Anna Erzsébet 
Kaposvár -PTE Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola – 11/A osztály 
FRISSEN FACSART ÉS BOLTI 100%-OS GYÜMÖLCSLEVEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
Témavezető: Csöndör Éva 
 
10.15-10.30 
Bodroginé Kalina Andrea 
Kaposvár – orvosi diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika IV. évfolyam, 
levelező munkarend  
DOHÁNYZÁSBÓL EREDŐ NEHÉZFÉM KONCENTRÁCIÓK ANALÍZISE KÖLDÖKZSINÓR 
MINTÁKBAN ÉS KORRELÁCIÓJA A PERINATÁLIS FEJLŐDÉSRE 
Témavezető: dr. Buzás-Bereczki Orsolya 
 
10.30-10.45 
Gyetvai Krisztina 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika V. évfolyam, nappali munkarend  
BAKTERIÁLIS PHLEBITIST OKOZÓ MIKROORGANIZMUSOK VIZSGÁLATA 
Témavezetők: dr. Stromájer-Rácz Tímea, Szunomár Szilvia 
 
10.45-11.00 
Kriszt Georgina 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
BENZODIAZEPINEK KVANTITATÍV ÉS SZEMIKVANTITATÍV MÉRÉSEINEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
Témavezetők: Vassné dr Lakatos Ágnes, Lajtai Anikó 

 
11.00-11.15 
Krizsik Noémi 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
A RELAPTÁLT MYELOMA MULTIPLEXES BETEGEK TUMOR VAS TARTALMÁNAK 
VIZSGÁLATA SOLUBILIS TRANSZFERRIN RECEPTOR MÉRÉSÉVEL 
Témavezetők: Gellén Henrietta, dr. Rajnics Péter 
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11.15-11.30 
Kvak Erika Eliza 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
KAPOSVÁRI ÓVODÁK ÉS KÖZTERÜLETI HOMOKOZÓK PARAZITOLÓGIAI VIZSGÁLATA 
Témavezetők: dr. Stromájer-Rácz Tímea, dr. Nagy Gábor 
 
11.30-11.45 
Marosvári Dóra 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
SZTEROID HORMONOK, KARDIORESPIRATÓRIKUS ÉS METABOLIKUS PARAMÉTEREK 
VÁLTOZÁSA STRESSZ HATÁSÁRA FÉRFI SPORTOLÓKNÁL ÉS KONTROLLOKNÁL 
Témavezetők: dr. Stromájer-Rácz Tímea, Csöndör Éva 
 
11.45-12.00 
Németh Beatrix 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, levelező munkarend  
KÜLÖNBÖZŐ PÖRKÖLÉSŰ ARABICA ÉS ROBUSTA KÁVÉK ANTIOXIDÁNS 
TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
Témavezetők: Csöndör Éva, dr. Nagy István 
 
12.00 – 12.30 Ebédszünet 
 
12.30-12.45 
Nyitrai Regina 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK ANTIOXIDÁNS HATÁSÁNAK ÉS FLAVONOID 
TARTALMÁNAK SPEKTROFOTOMETRIÁS VIZSGÁLATA 
Témavezetők: dr. Stromájer-Rácz Tímea, Csöndör Éva 
 
12.45-13.00 
Pammer Milán 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
CEFALEXIN UV SPEKTROMETRIÁS MEGHATÁROZÁSI MÓDSZERÉNEK VALIDÁLÁSA. 
Témavezetők: dr. Nagy István Rudolf, Gellén Henrietta 
 
13.00-13.15 
Papp Nóra 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
TOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATKÉRÉSEK INDOKAI A KLINIKAI GYAKORLATBAN 
Témavezető: Vassné dr. Lakatos Ágnes 
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13.15-13.30 
Reinhoffer Rebeka 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  
ÚJ PROSZTATA–SPECIFIKUS ANTIGÉNT (PSA) MÉRŐ MÓDSZER FUNKCIONÁLIS 
SZENZITIVITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA KLINIKAILAG RELEVÁNS 
IDŐINTERVALLUMBAN 
Témavezetők: dr. Salamonné dr. Toldy Erzsébet, dr. Konderák Judit 
 
13.30-13.45 
Vasas Viktória Anna 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, levelező munkarend  
HAGYOMÁNYOS MÁJFUNKCIÓS PARAMÉTEREK ÉS AZ ELF SCORE VIZSGÁLATA 
KÜLÖNBÖZŐ ETIOLÓGIÁJÚ MÁJBETEGEK ESETÉBEN 
Témavezető: dr. Kálmán Zsuzsa 
 
13.45-14.00 
Vecsernyés Mónika 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika I. évfolyam, levelező munkarend  
HUMÁN UROCORTIN JELÁTVITELI KAPCSOLATAINAK ÉS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA 
HELA SEJTEKBEN 
Témavezetők: dr. Stromájer-Rácz Tímea, Balogh Bálint, dr. ifj. Sétáló György 
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V. SZEKCIÓ 
Védőnő és prevenciós szekció 
 
Zsűri elnök: Dr. Deutsch Krisztina adjunktus 
Zsűri tagok: Dr. Benkő Brigitta főiskolai docens 
 Karácsony Ilona Hajnalka szakoktató 
 Süte Cintia HÖK 
 
10.00-10.15 
Bakos Titanilla 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  
NEVELÉSI SAJÁTOSSÁGOK A ROMA KULTÚRÁBAN 
Témavezető: Harjánné dr. Brantmüller Éva 
 
10.15-10.30 
Heidecker Barbara 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  
A FIATALOK DOHÁNYZÁSI SZOKÁSAI NAPJAINKBAN 
Témavezető: Bornemisza Ágnes Yvette 
 
10.30-10.45 
Hoffmann Edina 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  
INTRAUTERIN KÖTŐDÉS AZ ANYA-MAGZAT KÖZÖTT 
Témavezető: Harjánné dr. Brantmüller Éva 
 
10.45-11.00 
Kántor Réka 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  
POSTPARTUM BLUES ÉS DEPRESSZIÓ 
Témavezető: Harjánné dr. Brantmüller Éva 
 
11.00-11.15 
Kenéz Mercédesz 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  
CSALÁDI KRÍZISEK ÉS COPING MECHANIZMUSOK 
Témavezetők: Bornemisza Ágnes Yvette, Petőné dr. Csima Melinda 
 
11.15-11.30 
Kovács Szandra 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  
A SZÜLÉSTŐL VALÓ FÉLELEM ÉS A CSÁSZÁRMETSZÉS PREFERENCIÁJÁNAK 
KAPCSOLATA 
Témavezető: Varga Bernadett 
 
11.30-11.45 
Lengyel Anna 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  
GYERMEKKORI FIZIKAI ÉS ÉRZELMI BÁNTALMAZÁS, VALAMINT AZ ELHANYAGOLÁS 
HATÁSA A FELNŐTTKORRA 
Témavezető: Bornemisza Ágnes Yvette 
  



XXVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

17 

11.45 – 12.15 Ebédszünet 
 
12.15-12.30 
Lipták Zsófia 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  
A CSECSEMŐTÁPLÁLÁS GYAKORLATA 
Témavezető: Harjánné dr. Brantmüller Éva 
 
12.30-12.45 
Németh Zsófia  
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció Bsc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend 
A SERDÜLŐ KOROSZTÁLY EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁT ÉS TÁPLÁLKOZÁSÁT 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ: AZ INTERNET 
Témavezető: Varga Bernadett 
 
12.45-13.00 
Némethné Szebelédi Annamária 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  
HÁZASSÁG ÉS GYERMEKVÁLLALÁS NAPJAINKBAN 
Témavezető: Harjánné dr. Brantmüller Éva 
 
13.00-13.15 
Őri Regina 
Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  
ALVÁS MENNYISÉGÉNEK, MINŐSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA ÉS HATÁSA AZ ISKOLAI 
TELJESÍTMÉNYRE ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK KÖRÉBEN 
Témavezető: Karácsony Ilona Hajnalka 
 
13.15-13.30 
Lénárt Eszter 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  
NŐK SZEXUÁLIS SZOKÁSAINAK VÁLTOZÁSA A VÁRANDÓSSÁG ALATT 
Témavezetők: Petőné dr. Csima Melinda, Bornemisza Ágnes Yvette 
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VI. SZEKCIÓ 
Ápolástudományi szekció I. 
 
Zsűri elnök: Dr. habil. Verzár Zsófia egyetemi docens 
Zsűri tagok: Ferency Mónika tanársegéd 
 Szabó László szakoktató 
 Ömböli Gréta Anna HÖK 
 
10.00-10.15 
Baumann-Kiss Renáta 
Pécs – ápolás MSc – sürgősségi II. évfolyam, nappali munkarend  
KITERJESZTETT HATÁSKÖRŰ ÁPOLÓK MUNKAHELYI SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA A 
KÉPZÉST KÖVETŐEN 
Témavezető: Bánfai-Csonka Henrietta 
 
10.15-10.30 
Berta Gábor 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló II. évfolyam, levelező munkarend  
A VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA (VAP), MINT FENYEGETŐ SZÖVŐDMÉNY 
EGY AORTA DISSECTIO-N ÁTESETT BETEG POSZTOPERATÍV ELLÁTÁSA KAPCSÁN 
Témavezetők: dr. Lénárd László, Szunomár Szilvia 
 
10.30-10.45 
Botás Alexandra 
Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló II. évfolyam, levelező munkarend  
NOSOCOMIALIS FERTŐZÉSEK ÉS MEGELŐZÉSÜK A LAIKUSOK KÖRÉBEN 
Témavezető: Ferenczy Mónika 
 
10.45-11.00 
Czirják Bettina 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló II. évfolyam, levelező munkarend  
FOLYAMATOS VESEPÓTLÓ KEZELÉS ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV ELLÁTÁS SORÁN 
Témavezető: Rozmann Nóra 
 
11.00-11.15 
Gombárovity Elvira 
Zombor – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  
VÉRADÁSSAL SZEMBEI ATTITŰD A MAGYAR LAKOSSÁG KÖRÉBEN 
Témavezető: Karamánné dr. Pakai Annamária 
 
11.15-11.30 
Iváncsics Erika 
Pécs – ápolás MSc – sürgősségi II. évfolyam, nappali munkarend  
AZ ÁPN SZEREPE SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON MELLKASI FÁJDALOMMAL JELENTKEZŐ 
BETEGEK ESETÉN 
Témavezető: Pandur Attila András 
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11.30-11.45 
Kánya Georgina 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  
EGÉSZSÉG-MAGATARTÁS ÉS A SZŰRŐVIZSGÁLATOK JELENTŐSÉGE A 
GERONTOLÓGIA TERÜLETÉN 
Témavezető: Karamánné dr. Pakai Annamária 
 
11.45 – 12.15 Ebédszünet 
 
12.15-12.30 
Kelemen Klaudia 
Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló II. évfolyam, levelező munkarend  
NOSOCOMIALIS FERTŐZÉSEK ÉS MEGELŐZÉSÜK A SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZATI 
OSZTÁLYOKON 
Témavezető: Ferenczy Mónika 
 
12.30-12.45 
Meher Muhammad Zeeshan 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  
PREDICTORS OF LIFE-THREATENING ARRHYTHMIA IN CORONARY CARE UNIT 
Témavezetők: dr. Benczúr Béla, Pusztai Dorina 
 
12.45-13.00 
Mondovits Krisztina 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló II. évfolyam, levelező munkarend 
A GÉPI LÉLEGEZTETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PNEUMONIA (VAP) MEGELŐZÉSÉNEK 
IRÁNYELVEK ÉS NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM SZERINTI BEMUTATÁSA 
Témavezető: Szunomár Szilvia 
 
13.00-13.15 
Papp Bernadett 
Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelező munkarend  
AZ ÁPOLÓK KÉZHIGIÉNÉS SZOKÁSAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE 
Témavezetők: dr. Oláh András, Karamánné dr. Pakai Annamária 
 
13.15-13.30 
Pichner Anna 
Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló II. évfolyam, levelező munkarend  
AZ ÁPOLÓI HIVATÁS NÉPSZERŰSÉGE A PÁLYAVÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLÓK ÉS AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZEMSZÖGÉBŐL 
Témavezető: Ferenczy Mónika 
 
13.30-13.45 
Póczak-Szummer Vanda 
Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló II. évfolyam, levelező munkarend  
ÚJ LEHETŐSÉGEK A BETEGHIGIÉNIÁBAN 
Témavezetők: dr. Oláh András, Ferenczy Mónika 
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VII. SZEKCIÓ 
Sportfizioterápia szekció 
 
Zsűri elnök: Dr. habil. Járomi Melinda adjunktus 
Zsűri tagok: Dr. Császár Gabriella Edit adjunktus 
 Dr. Molics Bálint Mátyás adjunktus 
 Pécsi Péter HÖK 
 
10.00-10.15 
Breier Katalin Viktória 
Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
TÖRZSSTABILITÁS FEJLESZTÉSÉNEK RELEVANCIÁJA SERDÜLŐKORÚ ÚSZÓK 
KÖRÉBEN 
Témavezető: Tardi Péter 
 
10.15-10.30 
Czakó Dorina Evelin 
Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
VÁLLÍZÜLET- ROTÁTOR KÖPENY ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA UTÁNPÓTLÁS KAJAK-
KENU SPORTOLÓK KÖRÉBEN 
Témavezetők: Tardi Péter, dr. Melczer Csaba 
 
10.30-10.45 
Fekete Hanga 
Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
TRIATLONOSOK ÉS TÁJFUTÓK MOZGÁSMINTÁINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
ÉS FEJLESZTÉSE 6 HETES MOZGÁSPROGRAMMAL 
Témavezetők: dr. Molics Bálint Mátyás, Sélleyné dr. Gyuró Mónika 
 
10.45-11.00 
Horváth Robertina 
Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
TÖRZS STABILIZÁLÓ, TARTÁSKORREKCIÓS ÉS FUNKCIONÁLIS ASZIMMETRIA 
PREVENCIÓS MOZGÁSPROGRAM HATÁSA AMATŐR LABDARÚGÓK KÖRÉBEN 
Témavezetők: Papp Zsófia, Szilágyi Brigitta 
 
11.00-11.15 
Kiss Vivien 
Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
JÁRÁSI PARAMÉTEREK, TALPNYOMÁS ADATOK ÉS A LÁB IZOMAKTIVITÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA SZABADIDŐS HOSSZÚTÁVFUTÓK KÖRÉBEN 
Témavezető: dr. Császár Gabriella Edit 
 
11.15 – 11.30 Kávészünet 
 
11.30-11.45 
Peresztegi Dóra 
Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
A MAGAS SARKÚ CIPŐ VISELÉSÉBŐL ADÓDÓ IZOMDISZBALANSZ VIZSGÁLATA ÉS 
KEZELÉSE AMATŐR VERSENYTÁNCOSOK KÖRÉBEN 
Témavezető: dr. Császár Gabriella Edit 
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11.45-12.00 
Sinka Gréta Csilla 
Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ FELNŐTT NŐI KÉZILABDÁZÓK VÁLLÍZÜLETI INSTABILITÁSÁNAK 
ÁLLAPOTFELMÉRÉSE ÉS REHABILITÁCIÓJA 
Témavezetők: Tóth Bettina, dr. Pavlik Attila 
 
12.00-12.15 
Süle–Szigeti Atilla 
Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
SCAPULA DISZKINÉZIS, DOBÓ VÁLL, VÁLLFÁJDALOM, VALAMINT ADEKVÁT 
MOZGÁSTERÁPIÁRA TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK 
KONTROLLCSOPORTOS VIZSGÁLATA UTÁNPÓTLÁS KORÚ KÉZILABDÁZÓK KÖRÉBEN 
Témavezetők: Tóthné Steinhausz Viktória, Tóth Bettina 
 
12.15-12.30 
Zsebi Eszter 
Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
SERDÜLŐKORÚ KAJAKOSOK VÁLLFÁJDALMÁNAK KEZELÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ 
ELEMZÉSE GYÓGYTORNA ÉS TERRIER– TECHNIKA ALKALMAZÁSÁVAL 
Témavezetők: dr. Tollár József, Preiner Szimonetta 
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VIII. SZEKCIÓ 
Dietetika és táplálkozástudományi szekció II. 
 
Zsűri elnök: Gubicskóné dr. Kisbenedek Andrea adjunktus 
Zsűri tagok: Vereczkei Zsófia szakoktató 
 Gyócsiné Varga Zsófia szakoktató 
 Bende Judit HÖK 
 
10.00-10.15 
Fekete Dóra 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
CROHN BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ÉS TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAINAK 
VIZSGÁLATA 
Témavezető: Csölle Ildikó Gabriella 
 
10.15-10.30 
Galambosi Rebeka 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁRA, SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLT MŰANYAG EDÉNYEK 
POTENCIÁLIS GENOTOXIKUS HATÁSA 
Témavezetők: Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva, dr. Gerencsér Gellért 
 
10.30-10.45 
Gönczy Gergő 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
A MAGYAR KERÉKPÁRVERSENYZŐK HOSSZÚ TÁVÚ FÁRADTSÁGÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE 
VASSTÁTUSZUKKAL 
Témavezető: Szekeresné dr. Szabó Szilvia 
 
10.45-11.00 
Horváth Réka 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
A MÉZ ANTIMIKROBIÁLIS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA 
Témavezető: Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva 
 
11.00-11.15 
Jáger Zsuzsanna 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
TESTÉPÍTŐ ÉS FITNESZ VERSENYZŐK ÉTRENDI BEVITELÉNEK ÉS ANTROPOMETRIAI 
MÉRÉSEK VIZSGÁLATA 
Témavezető: Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva 
 
11.15-11.30 
Rónay Barbara 
Pécs – Táplálkozástudományi MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  
IRRITÁBILIS BÉL SZINDRÓMÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOT 
SZŰRÉSE ÉS ÉLETMINŐSÉGÜK ÉRTÉKELÉSE A TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOT ÉS A TŰNETEK 
SÚLYOSSÁGÁNAK TÜKRÉBEN 
Témavezető: Gubicskóné dr. Kisbenedek Andrea 
 
11.30 – 11.45 Kávészünet 
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11.45-12.00 
Schmidinger Andrea 
Pécs – Táplálkozástudományi MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  
KORASZÜLÖTTEK TÁPLÁLÁSI NEHÉZSÉGEINEK HATÁSA A KÉSŐBBI REGULÁCIÓS 
ZAVAROKRA 
Témavezetők: Czeglédiné Asztalos Ágnes, dr. Gábor Katalin 
 
12.00-12.15 
Schváb Dóra 
Pécs – Táplálkozástudományi MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  
AZ ORTHOREXIA NERVOSA GYAKORISÁGA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK 
KÖRÉBEN  
Témavezető: Gubicskóné dr. Kisbenedek Andrea 
 
12.15-12.30 
Simon Csenge 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
A FELNŐTT LABDARÚGÓK TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAINAK ÉS ÉTREND–KIEGÉSZÍTŐK 
FOGYASZTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
Témavezető: Szekeresné dr. Szabó Szilvia 
 
12.30-12.45 
Stolcz Mária 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
AZ IDŐS EMBEREK TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE OTTHONI 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYBEN ÉLŐK KÖRÉBEN 
Témavezető: Csölle Ildikó Gabriella 
 
12.45-13.00 
Tóth Eszter 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
VERSENYÚSZÓK FOLYADÉKFOGYASZTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
Témavezető: Szekeresné dr. Szabó Szilvia 
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IX. SZEKCIÓ 
Mentőtiszt szekció 
 
Zsűri elnök: Dr. Radnai Balázs adjunktus 
Zsűri tagok: Dr. Bánfai Bálint adjunktus 
 Schiszler Bence szakoktató 
 Petrovszki Adrienn HÖK 
 
10.00-10.15 
Barna Gergely Soma 
Szombathely – ápolás és betegellátás – mentőtiszt IV. évfolyam, levelező munkarend  
A MENTŐDOLGOZÓK MENTÁLIS MEGTERHELÉSEINEK HATÁSAI, KOGNITÍV 
FUNKCIÓIKRA 
Témavezetők: dr. Pachner Orsolya Csilla, Máté-Póhr Kitti 
 
10.15-10.30 
Bogár Bence 
Pécs – ápolás és betegellátás – mentőtiszt III. évfolyam, nappali munkarend  
A PULMONÁLIS EMBÓLIA RIZIKÓSTRATIFIKÁCIÓJA A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON 
Témavezető: Pandur Attila András 
 
10.30-10.45 
Horváth Patrik Zoltán 
Szombathely – ápolás és betegellátás – mentőtiszt III. évfolyam, levelező munkarend  
MENTŐDOLGOZÓK ATTITŰDJE MEGINDULT SZÜLÉSHEZ RIASZTÁS KAPCSÁN A 
NYUGAT-DUNÁNTÚLON 
Témavezetők: Máté-Póhr Kitti, Horváth Balázs, Németh Dániel Zsolt 
 
10.45-11.00 
Járó Cipriána Kitti 
Pécs – ápolás és betegellátás – mentőtiszt IV. évfolyam, nappali munkarend  
AZ AKUT KARDIOVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK JELLEMZŐI A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN: 
AZ EKG DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKÉNEK VIZSGÁLATA NSTEMI BETEGPOPULÁCIÓ 
ESETÉN 
Témavezető: Pandur Attila András 
 
11.00-11.15 
Jauch Melinda 
Pécs – ápolás és betegellátás – mentőtiszt III. évfolyam, nappali munkarend  
A PREHOSPITÁLIS ULTRAHANG HASZNÁLATA TOMPA HASI SÉRÜLTEK KÖRÉBEN 
Témavezető: Pandur Attila András 
 
11.15-11.30 
Kovacsik Milán 
Pécs – ápolás és betegellátás – mentőtiszt IV. évfolyam, nappali munkarend  
A VÉNÁS TROMBOEMBÓLIÁS (TÜDŐEMBÓLIA, MVT) ESEMÉNYEK A SÜRGŐSSÉGI 
ELLÁTÁSBAN 
Témavezetők: Pandur Attila András, dr. Máté Ágnes 
 
11.30 – 11.45 Kávészünet 
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11.45-12.00 
Kurucz Balázs 
Pécs – ápolás és betegellátás – mentőtiszt IV. évfolyam, nappali munkarend  
A POLYTRAUMATIZÁLT BETEGEK SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSÁNAK ALAPELVEI 
Témavezető: Pandur Attila András 
 
12.00-12.15 
Nagy Richárd 
Pécs – ápolás és betegellátás – mentőtiszt IV. évfolyam, nappali munkarend  
AZ ALAPSZINTŰ ÚJRAÉLESZTÉS LEHETSÉGES MÓDSZEREI – VIDEÓ TÁMOGATOTT 
OKTATÁS HATÉKONYSÁGÁNAK FELMÉRÉSE ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEK 
KÖRÉBEN 
Témavezető: dr. Bánfai Bálint 
 
12.15-12.30 
Priskin Gábor 
Pécs – ápolás és betegellátás – mentőtiszt IV. évfolyam, nappali munkarend  
AKUT KARDIOVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN GREY–ZONE 
VIZSGÁLATA AZ NSTEMI BETEGPOPULÁCIÓBAN 
Témavezetők: dr. Radnai Balázs, Pandur Attila András 
 
12.30-12.45 
Veres Zoltán József 
Pécs – ápolás és betegellátás – mentőtiszt IV. évfolyam, nappali munkarend  
A PREHOSPITÁLIS KÉSÉS JELENSÉGÉNEK VIZSGÁLATA AZ AKUT 
KARDIOVASZKULÁRIS KÓRFOLYMATOKBAN 
Témavezető: Pandur Attila András 
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X. SZEKCIÓ 
Népegészségügyi és csecsemő és kisgyermeknevelő szekció 
 
Zsűri elnök: Dr. Tigyiné dr. habil. Pusztafalvi Henriette egyetemi docens 
Zsűri tagok: Dr. habil Turcsán Judit egyetemi docens 
 Horváthné Kívés Zsuzsanna szakoktató 
 Horváth Bernadett HÖK 
 
10.00-10.15 
Czerpán Cintia 
Szombathely – csecsemő- és kisgyermeknevelő BA – III. évfolyam, levelező munkarend  
KISGYERMEKEK ALVÁSI SZOKÁSAI 
Témavezetők: dr. Pachner Orsolya Csilla, Karácsony Ilona Hajnalka 
 
10.15-10.30 
Heck Róbert Roland 
Pécs – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – népegészségügyi ellenőr IV. évfolyam, levelező 
munkarend  
ÉLELMISZERBIZTONSÁG 1960-1990 
Témavezető: dr. Tigyiné dr. Pusztafalvi Henriette 
 
10.30-10.45 
Kedves András Gyula 
Kaposvár – egészségügyi menedzser MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  
A SZUBJEKTÍV ANYAGI HELYZET, A KORCSOPORTOK ÉS A KIÉGÉSI SZINT 
KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYAR RADIOLÓGIAI OSZTÁLYON DOLGOZÓ 
SZAKASSZISZTENCIA KÖRÉBEN 
Témavezető: Sipos Dávid 
 
10.45-11.00 
Kovács Beatrix 
Pécs – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – népegészségügyi ellenőr IV. évfolyam, nappali 
munkarend  
A ZAJSZENNYEZÉS MINT STRESSZTÉNYEZŐ MEGJELENÉSE A KIS- ÉS NAGYVÁROSI 
KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN 
Témavezető: Pergel Mónika 
 
11.00-11.15 
Kovács Dóra 
Szombathely – csecsemő- és kisgyermeknevelő BA – III. évfolyam, levelező munkarend  
A KISGYERMEKEK TALÁLKOZÁSA A MESÉVEL 
Témavezető: dr. Benkő Brigitta 
 
11.15-11.30 
Kovács Dorina 
Pécs – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – népegészségügyi ellenőr IV. évfolyam, nappali 
munkarend  
AZ ELEKTROMOS LÉGKÖRI JELENSÉGEK SZEREPE A MOZGÁSSZERVI BETEGEK 
ÉLETMINŐSÉGÉBEN 
Témavezetők: Pergel Mónika, dr. Havasdi József 
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11.30-11.45 
Lászlóné Gurály Anita 
Szombathely – csecsemő- és kisgyermeknevelő BA – III. évfolyam, levelező munkarend  
ZENE JELENLÉTE A KISGYERMEKES CSALÁDOK ÉLETÉBEN 
Témavezető: dr. Benkő Brigitta 
 
11.45 – 12.15 Ebédszünet 
 
12.15-12.30 
Lukács Erzsébet 
Pécs – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – népegészségügyi ellenőr II. évfolyam, levelező 
munkarend  
HITEK ÉS TÉVHITEK AZ OLTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN – A MAGYAR FELNŐTT 
LAKOSOK ATTITŰDJE A VÉDŐOLTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN 
Témavezetők: dr. Turcsán Judit, Illyés-Kovács Anita 
 
12.30-12.45 
Nagy Anita 
Szombathely – csecsemő- és kisgyermeknevelő BA – III. évfolyam, levelező munkarend  
A KIÉGÉS JELENSÉGE A KISGYERMEKNEVELŐK KÖRÉBEN 
Témavezetők: dr. Pachner Orsolya Csilla, Karácsony Ilona Hajnalka 
 
12.45-13.00 
Petkovics Réka Viktória 
Szombathely – csecsemő– és kisgyermeknevelő BA – III. évfolyam, levelező munkarend  
A SZÜLŐK ATTITŰDJE A KISGYERMEKKORI IDEGENNYELVI FEJLESZTÉSHEZ 
Témavezetők: dr. Pachner Orsolya Csilla, dr. Benkő Brigitta 
 
13.00-13.15 
Tompa Márk Attila 
Pécs – egészségügyi menedzser MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  
A KÉK MEGVILÁGÍTÁS HATÁSA AZ MR VIZSGÁLATOK SORÁN JELENTKEZŐ 
SZORONGÁSRA 
Témavezető: Sipos Dávid 
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XI. SZEKCIÓ 
Rekreáció és sportmenedzser szekció 
 
Zsűri elnök: Dr. Morvay-Sey Kata adjunktus 
Zsűri tagok: Dr. Paár Dávid adjunktus 
 Dr. Melczer Csaba adjunktus 
 Potyondi Dorina HÖK 
 
10.00-10.15 
Bátor Gábor László 
Pécs – sportmenedzser MSc – IV. évfolyam, nappali munkarend  
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SPORTESEMÉNYEK RENDEZÉSÉNEK GAZDASÁGI 
SZEMPONTJAI ÉS MEGTÉRÜLÉSE 
Témavezetők: dr. Paár Dávid, dr. Laczkó Tamás 
 
10.15-10.30 
Csonka Anna Zsófia 
Pécs – sport- és rekreációszervezés BSc – rekreációszervezés és egészségfejlesztés III. évfolyam, nappali 
munkarend  
EGÉSZSÉGMAGATARTÁS FELMÉRÉSE EGYETEMI HALLGATÓK KÖZÖTT 
Témavezető: dr. Cselik Bence 
 
10.30-10.45 
Kiss Domonkos 
Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, nappali munkarend  
AZ NBA JÁTÉKOSOK SIGNATURE CIPŐINEK A MAGYARORSZÁGI PIACA 
Témavezető: dr. Cselik Bence 
 
10.45-11.00 
Kovács Ádám 
Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, nappali munkarend  
A FORMULA-1 
Témavezető: dr. Elbert Gábor 
 
11.00-11.15 
Moldoványi Márton 
Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
ASZTALITENISZEZŐK MOZGÁSMINTÁINAK, HANYAGTARTÁSÁNAK FELMÉRÉSE ÉS 
KEZELÉSE FUNKCIONÁLIS TRÉNINGGEL 
Témavezetők: Nagy Dóra, dr. Ács Pongrác 
 
11.15-11.30 
Müller Zsófia Zita 
Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, nappali munkarend  
SPORTFOGYASZTÁSI SZOKÁSOK ÉS AZ OKOSTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK 
FELMÉRÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓIN 
Témavezető: dr. Melczer Csaba 
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11.30-11.45 
Nagy Tamás 
Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, nappali munkarend  
DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ FELNŐTT LAKOSSÁGÁNAK SPORTFOGYASZTÁSI SZOKÁSA 
Témavezető: dr. Filó Csilla 
 

11.45 – 12.15 Ebédszünet 
 

12.15-12.30 
Németh Enikő 
Pécs – sport- és rekreációszervezés BSc – rekreációszervezés és egészségfejlesztés III. évfolyam, nappali 
munkarend  
A FELNŐTT LAKOSSÁG FIZIKAI AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA SZOCIO-DEMOGRÁFIAI 
TÉNYEZŐK TÜKRÉBEN ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A LAKÓKÖRNYEZETTEL 
Témavezető: Makai Alexandra 
 

12.30-12.45 
Pusztai Noémi 
Pécs – sport– és rekreációszervezés BSc – rekreációszervezés és egészségfejlesztés III. évfolyam, nappali 
munkarend  
A MÉDIA SZEREPE A SPORTOLÁSI SZOKÁSOKBAN ÉS MOTIVÁCIÓKBAN KÜLÖNBÖZŐ 
GENERÁCIÓK TEKINTETÉBEN 
Témavezető: Makai Alexandra 
 
12.45-13.00 
Sáska Lili 
Pécs – sport– és rekreációszervezés BSc – rekreációszervezés és egészségfejlesztés III. évfolyam, nappali 
munkarend  
A HÚSMENTES ÉLETMÓD HATÁSAI EGYETEMISTÁK SZERVEZETÉRE 
Témavezetők: dr. Melczer Csaba, Szekeresné dr. Szabó Szilvia 
 

13.00-13.15 
Szentei András 
Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  
FIATAL FELNŐTTEK SPORTFOGYASZTÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA SZOCIO–
DEMOGRÁFIAI, VALAMINT SPORTMOTIVÁCIÓS SZEMPONTBÓL 
Témavezető: dr. Paár Dávid 
 

13.15-13.30 
Szőke Adél 
Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  
SPORTFOGYASZTÁSI SZOKÁSOK VIZSGÁLATA A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN 
Témavezető: dr. Cselik Bence 
 
13.30-13.45 
Vági Márton 
Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, nappali munkarend  
A MAGYAR NŐI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VIZSGÁLATA 
Témavezető: dr. Filó Csilla 
13.45-14.00 
 
Illés Zsófia 
Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
VIRTUÁLIS VALÓSÁG TERÁPIA CEREBRAL PARESIS-ES GYERMEKEK KÖRÉBEN 
Témavezetők: dr. Járomi Melinda, Makai Alexandra  
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XII. SZEKCIÓ  
Fizioterápia szekció 
 
Zsűri elnök: Dr. Schmidt Béla főiskolai tanár 
Zsűri tagok: Dr. Leidecker Eleonóra adjunktus 
 Tardi Péter szakoktató 
 Kovács Bettina HÖK 
 
10.00-10.15 
Illés Zsófia 
Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
TÖRZS ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS GERINCPREVENCIÓS MOZGÁSPROGRAM 
ALKALMAZÁSA EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖRÉBEN 
Témavezetők: dr. Járomi Melinda, Makai Alexandra 
 
10.15-10.30 
Gillich Viktória 
Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
FIZIKAI AKTIVITÁS ÉS ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATA RHEUMATOID ARTHRITISBEN 
SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN 
Témavezető: Tardi Péter 
 
10.15-10.30 
Kajos Luca Fanni 
Pécs – egészségügyi menedzser MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  
CSÍPŐÍZÜLETI ENDOPROTETIZÁLT BETEGEK SZOCIODEMOGRÁFIAI JELLEMZŐINEK 
ÉS RÖVIDTÁVÚ ÉLETMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 
Témavezetők: dr. Boncz Imre, dr. Molics Bálint Mátyás 
 
10.15-10.30 
Kovács Bettina Fruzsina 
Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
GERINCISKOLA PROGRAM ÓVODÁSOK KÖRÉBEN 
Témavezetők: dr. Járomi Melinda, Makai Alexandra 
 
10.30-10.45 
Kovács Dominik Norbert 
Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
SCAPULA DYSKINESIS VIZSGÁLATA EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN 
Témavezetők: dr. Leidecker Eleonóra, Varga Veronika 
 
10.45-11.00 
Kovács Ildikó Ágnes 
Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász III. évfolyam, nappali munkarend  
OSTEOPOROSIS HEALTH BELIEF SCALE (OHBS) KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVRE 
VALIDÁLÁSA 
Témavezetők: Tardi Péter, Makai Alexandra 
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11.00-11.15 
Kresz Ábris 
Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 
IZOLÁLT ÉS KOMPLEX GYAKORLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
ROTÁTORKÖPENY ERŐSÍTŐ MOZGÁSPROGRAMBAN  
Témavezetők: dr. Molics Bálint Mátyás, Király Bence 
 
11.45 – 12.15 Ebédszünet 
 
12.15-12.30 
Perecz Brigitta 
Pécs – fizioterápia MSc – I. évfolyam, levelező munkarend  
AZ ACTIVITIES-SPECIFIC BALANCE CONFIDENCE EGYENSÚLY MAGABIZTOSSÁGI 
SKÁLA VALIDÁLÁSA AZ EGYENSÚLYI PROBLÉMÁK VIZSGÁLATÁNAK SEGÍTÉSÉRE A 
NEUROLÓGIA MEGBETEGEDÉSEKBEN 
Témavezetők: dr. Járomi Melinda, dr. Sebők Ágnes, Makai Alexandra 
 
12.30-12.45 
Rozner Klaudia 
Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
AZ ÜLŐMUNKÁBÓL FAKADÓ KRÓNIKUS NYAKFÁJDALOM VIZSGÁLATA ÉS KOMPLEX 
MOZGÁSTERÁPIÁS KEZELÉSE 
Témavezető: dr. Császár Gabriella Edit 
 
12.45-13.00 
Varga Dorottya 
Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
A TRX SUSPENSION TRAINER ÉS A PHYSIOBALL ESZKÖZÖK TÖRZSIZOM FEJLESZTŐ 
HATÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
Témavezető: dr. Molics Bálint Mátyás 
 
13.00-13.15 
Vörös Viktória 
Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  
KONTROLL CSOPORTOS KORREKCIÓS TRÉNING EGY KORÁBBI KIVÁLASZTÁSOS 
FELMÉRÉS ALAPJÁN 
Témavezetők: Tóthné Steinhausz Viktória, Szép Hedvig 
 
13.15-13.30 
Zsiborács Dominika 
Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász III. évfolyam, nappali munkarend  
TÜKÖRTERÁPIA HATÉKONYSÁGA A KORAI POST–STROKE IDŐSZAKBAN AZ 
ALSÓVÉGTAG ÉS A JÁRÁS FUNKCIÓK TEKINTETÉBEN– KONTROLLÁLT VIZSGÁLAT 
Témavezetők: Pallag Adrienn, Szilágyi Brigitta, dr. Járomi Melinda 
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XIII. SZEKCIÓ  
Szülésznő szekció 
 
Zsűri elnök: Prof. dr. Tamás Péter egyetemi tanár 
Zsűri tagok: Prémusz Viktória tudományos segédmunkatárs 
 Máté-Póhr Kitti szakoktató 
 Bartha Yvette HÖK 
 
10.00-10.15 
Bakos Angelika 
Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő IV. évfolyam, nappali munkarend  
ANTEPARTUM VÉRZÉSEK GYAKORISÁGÁNAK ÉS OKAINAK VIZSGÁLATA 
Témavezető: Máté-Póhr Kitti, dr. Tófalvi Krisztina 
 
10.15-10.30 
Bányai Alexandra 
Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő IV. évfolyam, nappali munkarend  
POLICISZTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMA, MINT A MEDDŐSÉG OKA 
Témavezetők: dr. Kőrösi Tamás, dr. Tófalvi Krisztina, Máté-Póhr Kitti 
 
10.30-10.45 
Csathó Luca Éva 
Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő IV. évfolyam, nappali munkarend  
SZÜLÉSZNŐI HIVATÁS SZAKMAI SZEMMEL VALÓ MEGÍTÉLÉSE 
Témavezető: Komlósi Kálmánné 
 
10.45-11.00 
Gerendai Enikő 
Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő IV. évfolyam, nappali munkarend  
CSÁSZÁRMETSZÉS UTÁNI ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATA 
Témavezető: Komlósi Kálmánné 
 
10.45-11.00 
Horváth Alexandra Mónika 
Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő III. évfolyam, nappali munkarend  
A NYUGTALAN LÁB SZINDRÓMA ELŐFORDULÁSÁNAK ÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTTAL 
VALÓ KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA VÁRANDÓS ANYÁK KÖRÉBEN 
Témavezető: Karácsony Ilona Hajnalka 
 
11.15 – 11.30 Kávészünet 
 
11.30-11.45 
Kőhegyi Rebeka 
Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő IV. évfolyam, nappali munkarend  
AZ ŐSSEJTEK NYOMÁBAN 
Témavezetők: Máté-Póhr Kitti, dr. Tófalvi Krisztina 
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11.45-12.00 
Papp Klaudia 
Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő IV. évfolyam, nappali munkarend  
AZ INTRAUTERIN KÖTŐDÉST BEFOLYÁSOLÓ HUMÁN FAKTOROK ÉS ÉLETMÓDBELI 
TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA 
Témavezető: Karácsony Ilona Hajnalka 
 
12.00-12.15 
Rus Bernadett 
Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő IV. évfolyam, nappali munkarend  
RIZIKÓCSOPORTOK MEGHATÁROZÁSA A POSZTPARTUM IDŐSZAKBAN A MAGASABB 
ÉSZLELT STRESSZEL ÉRINTETTEK KÖRÉBEN 
Témavezetők: Karácsony Ilona Hajnalka, Karamánné dr. Pakai Annamária 
 
12.15-12.30 
Szabó Diána 
Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő IV. évfolyam, nappali munkarend  
ASTHMA BRONCHIALE ETIOLÓGIAI HÁTTÉRTÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA VÁRANDÓS 
NŐK KÖRÉBEN 
Témavezető: Karácsony Ilona Hajnalka 
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XIV. SZEKCIÓ  
Dietetika és táplálkozástudományi szekció III. 
 
Zsűri elnök: Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva adjunktus 
Zsűri tagok: Doma Valentina szakoktató 
 Czeglédiné Asztalos Ágnes szakoktató 
 Apró Réka HÖK 
 
10.00-10.15 
Balogh Vivien 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
A KÖZÖSSÉGI MÉDIA HASZNÁLATÁNAK GYAKORISÁGA ÉS BEFOLYÁSA A 15-18 ÉVES 
KOROSZTÁLY TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAIRA 
Témavezető: Gyócsiné Varga Zsófia 
 
10.15-10.30 
Blatniczky Anna Laura 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
A DIETETIKAI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA AZ 1-ES TÍPUSÚ DIABETESSZEL ÉLŐ 15 
ÉVNÉL FIATALABB GYERMEKEK SZÜLEI ÉS A KEZELÉSBEN RÉSZT VEVŐ 
DIETETIKUSOK SZEMSZÖGÉBŐL 
Témavezetők: Csölle Ildikó Gabriella, dr. Soltész Gyula 
 
10.30-10.45 
Buglák Martina 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
A DIETETIKUSI HIVATÁS AZ EGYETEMI HALLGATÓ ÉS A GYAKORLÓ SZAKEMBER 
OLDALÁRÓL 
Témavezető: Breitenbach Zita 
 
10.45-11.00 
Csák Anna 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
GYORSÉTTERMEK LÁTOGATÁSÁNAK ÉS GYORSÉTELEK FOGYASZTÁSI SZOKÁSAINAK 
FELMÉRÉSE MAGYARORSZÁGON. 
Témavezető: Breitenbach Zita 
 
11.00-11.15 
Dósa Nikolett 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
SZOCIODEMOGRÁFIAI TÉNYEZŐK SZEREPE AZ ELHÍZÁSBAN 
Témavezető: Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva 
 
11.15-11.30 
György Anita 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
AZ ELHÍZÁS ELŐFORDULÁSA GYERMEKKORBAN 
Témavezető: Gubicskóné dr. Kisbenedek Andrea 
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11.30 – 11.45 Kávészünet 
 
11.45-12.00 
Kerekes Nóra 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
A PEDAGÓGUSOK ÉLETMÓDI ÉS ÉTKEZÉSI SZOKÁSAINAK FELMÉRÉSE 
Témavezető: Gubicskóné dr. Kisbenedek Andrea 
 
12.00-12.15 
Kocsis Kata 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
A KÖZÖSSÉGI MÉDIA BEFOLYÁSA AZ EGYETEMISTÁK ROSTFOGYASZTÁSI 
SZOKÁSAIRA 
Témavezetők: Gyócsiné Varga Zsófia, Czeglédiné Asztalos Ágnes 
 
12.15-12.30 
Oltyán Dóra 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
A TÁPLÁLKOZÁS MEGJELENÉSE A MESÉKBEN, A MESE FELHASZNÁLÁSA 
EGÉSZSÉGNEVELŐ ESZKÖZKÉNT AZ OKTATÁSBAN 
Témavezető: Breitenbach Zita 
 
12.30-12.45 
Petrik Dorina 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
TUDATOS D–VITAMIN–FOGYASZTÁS MÉRÉSE KÜLÖNBÖZŐ MUNKAKÖRÖKBEN 
Témavezető: Gyócsiné Varga Zsófia 
 
12.45-13.00 
Prisztács Tímea Ilona 
Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  
A ROMA POPULÁCIÓ DOHÁNYZÁSI ÉS TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA 
Témavezetők: Szekeresné dr. Szabó Szilvia, Czeglédiné Asztalos Ágnes 
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HALLGATÓI ELŐADÁSOK KIVONATAI 

A beküldött összefoglalókat a szervezők a verseny tisztasága érdekében nem javították, az előforduló formai, 
helyesírási, stb. hibákért a szerzők felelnek! 
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Antal Dorottya1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

18F-FDG PET/CT SORÁN TAPASZTALT TRACER HALMOZÓDÁSOK KVALIFIKÁLÁSA ÉS 
PET MULTIPARAMETRIKUS MÉRÉSEK A GASZTROINTESZTINÁLIS RENDSZERBEN 

TÜDŐDAGANATOS PÁCIENSEKNÉL 

Célkitűzés: A tüdődaganat vezető daganatos halálok világszerte. Hazánkban robbanásszerűen emelkedett az 
incidencia az elmúlt két évtizedben; évente 10000újonnan felfedezett tüdőrák kerül kezelésre. A 
glükózmetabolikus PET/CT alapot ad a staging vizsgálatok során a nyirokcsomó státusz meghatározásához, 
illetve a kezelés során adott tumorválasz is követhető. Kutatásunk célja, a gasztrointesztinális traktusban 
észlelt tracer halmozódások; és belőlük történő szövettani mintavétel eredményének értékelése PET 
multiparametrikus mérésekkel tüdődaganatos pácienseknél. Adatok és módszerek: Vizsgálatunkban 2014 
január és 2018 november között intézményünkben 18F-FDG PET/CT vizsgálaton átesett primer 
tüdődaganatos betegek anyagát elemeztük retrospektíven. Kutatásunkban a SUVmax; SUVpeak; TLG és 
MTV értékek összefüggéseit vizsgálatuk a gasztrointesztinális rendszerben észlelt 18F-FDG 
halmozódásokból vett szövettani minták eredményeivel. A statisztikai elemzésünket leíró statisztika, 
kétmintás T-próba, ANOVA, Kruskal-Wallis teszt; Mann-Whitney teszt segítette; a szignifikancia szintet 
95%-os valószínűségi értéken határoztuk meg (p<0,05). Eredmények: 306 primer tüdődaganatos páciens 
esete közül 135 betegnél tapasztaltunk tarcer halmozódást a GI-traktusban. A mintánk nemek szerinti 
megoszlását tekintve női többlet mutatkozik a férfiakkal szemben (52,4%; 47,6%), az átlagéletkor 68.4 év. 
Csupán 34 betegnél történt szövettani mintavétel, mely 29%-os pozitivitást (n=11) eredményezett. A pozitív 
eredménnyel szolgáló halmozódások legnagyobb részt fokális típusúak voltak és a döntő lokalizáció a colon 
ascendens volt. Kutatásunkban szignifikáns összefüggést nem tapasztaltunk a PET multiparametrikus értékek 
és a szövettani eredmények; valamint a halmozódás típusa között. Következtetések: Kutatásunk nem 
eredményezett jelentős összefüggést a PET multiparametrikus értékek és a vizsgált változók között; azonban 
az irodalmi ajánlások is alátámasztják, hogy a megfontolandó az incidentális halmozódások további 
vizsgálatainak elrendelése. 
 
Kulcsszavak: 18F-FDG PET/CT, colonoscopia, szövettan, gasztrointesztinális-rendszer, tüdődaganat  
 
Sipos Dávid1 
1PTE ETK Diagnosztikai Intézet Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 
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Bakos Angelika1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő IV. évfolyam, nappali munkarend  

ANTEPARTUM VÉRZÉSEK GYAKORISÁGÁNAK ÉS OKAINAK VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: Az antepartum vérzések életveszélyes kockázatot jelenthetnek mind anyai, mind magzati 
szempontból. Jelen kutatás célja, hogy ezeknek a vérzéseknek az okait és előfordulási gyakoriságát vizsgáljuk 
várandós nők körében. Adatok és módszerek: Kvantitatív, retrospektív vizsgálatunkat a Vas Megyei 
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szülészet Nőgyógyászati Osztályán végeztük, 2014 és 2019 között. A 
nem véletlenszerű, kényelmi mintavételben a célcsoport a szülésen átesett, 17 év feletti, antepartum vérzéssel 
diagnosztizált várandósok voltak, kizártuk a hiányos dokumentációval és az ikerterhességgel kapcsolatos 
eseteket (n=114). A MEDSOL rendszerben BNO kódok alapján választottuk ki a kórlapokat, kiemelve a 
szülészet-nőgyógyászati anamnézissel kapcsolatos adatokat. Az SPSS 22.0 és a Microsoft Office programmal 
leíró és matematikai módszereket (χ2-próba, t-próba) alkalmaztunk (p <0,05). Eredmények: A leggyakoribb 
antepartum vérzés a korai lepényleválás volt, ami 66 főnél fordult elő. Az anamnézist vizsgálva, a vérzési 
rendellenességek és a feltételezett okok, mint például az obesitás (p=0,783) és a magas vérnyomás 
rendellenesség (p=0,626) között nem találtunk szignifikáns összefüggést. A terhességek kimenetelét tekintve, 
a várandósságokat 93,0%-ban császármetszéssel kellett befejezni, 79 fő esetében pedig koraszülés zajlott le. 
Következtetések: Különösen fontos felkészülni, vagy megelőzni ezeket az életet veszélyeztető kórképeket, 
ami az anamnézis pontos megismerésével, és a diagnózis időben történő felállításával lehetséges. 
Kutatásunkban nem találtunk jelentős összefüggéseket az anamnesztikus adatok és az antepartum vérzések 
között, de korábbi publikációk ennek ellenkezőjéről számoltak be.  
 
Kulcsszavak: antepartum vérzés, korai lepényleválás, placenta previa  
 
Máté-Póhr Kitti1, dr. Tófalvi Krisztina2 
1PTE ETK Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet Klinikai Koordinációs és Neveléstudományi 
Tanszék  
2Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 
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Bakos Titanilla1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  

NEVELÉSI SAJÁTOSSÁGOK A ROMA KULTÚRÁBAN 

Célkitűzés: A romák a társadalom legsérülékenyebb csoportjához tartoznak, a többségi társadalomtól eltérő 
kultúrával, szokásokkal rendelkeznek. Kutatásom célja a roma szülők nevelési sajátosságainak feltárása, 
valamint a nevelés gyermekre gyakorolt hatásának elemzése. Adatok és módszerek: A kvantitatív, 
retrospektív, keresztmetszeti kutatás során nem véletlenszerű, célirányos mintavételt alkalmaztam. Olyan 
roma édesanyák vettek részt a vizsgálatban, akik legalább két saját gyermeket nevelnek, és legfeljebb 50 
évesek (N=30). Kizárásra kerültek a fogyatékos, vagy tartósan beteg gyermeket nevelők. Az adatgyűjtés 
strukturált és félig strukturált kérdéseket tartalmazó interjúval történt. Az első interjú elkészítését követően, 
hólabda módszert alkalmaztam. Az adatok elemzése SPSS for Windows 13.0 és Microsoft Excel statisztikai 
programmal, és Fisher’s Exact teszttel történt. Eredmények: A mintában magas számban jelentek meg az 
alacsony iskolai végzettséggel rendelkező édesanyák (21 fő). Élettársi kapcsolatban 15, házas 11, egyedülálló 
4 édesanya volt. A felmérésben összesen 105 gyermek szerepelt, 54 fiú és 51 lány. A legtöbben közülük a 6-
18 éves korcsoporthoz tartoztak (69 fő). A magasabb iskolai végzettséggel rendelkező édesanyák nagyobb 
számban tudtak segíteni gyermekeiknek a tanulásban (p=0,048). Az alacsony iskolai végzettség negatívan 
befolyásolta a korai gyermekvállalást (p=0,034). A magasabban kvalifikált édesapák gyermekei jobb 
tanulmányi eredményt értek el az iskolában (p=0,003) és nagyobb mértékben tudtak gyermekeiknek segíteni 
a tanulásban (p=0,001). A roma szülők nem tesznek különbséget nemek szerint a szüzesség kérdésben 
(p=0,407), és a tanulásra való ösztönzésben (p=1,0). Következtetések: A magasabb kvalitású szülők nagyobb 
mértékben tudtak gyermekeiknek segíteni az otthoni tanulásban, ez gyermekeik iskolai teljesítményére is 
pozitívan hatott. A fiatalkori gyermekvállalás negatívan befolyásolta a lányok oktatási rendszerbe való 
visszatérését. A roma szülők többsége nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel a szexuális nevelésről, ennek 
orvoslása sürgető védőnői feladat. Az édesanyák fontosnak tartották gyermekeik továbbtanulását, főleg 
szakma megszerzését támogatták. 
 
Kulcsszavak: roma gyermekek nevelése, hátrányos megkülönböztetés, fiatalkori várandósság, szocializáció, 
védőnő  
 
Harjánné dr. Brantmüller Éva1 
1PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet Védőnői és Prevenciós 
Tanszék 
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Balogh Vivien1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

A KÖZÖSSÉGI MÉDIA HASZNÁLATÁNAK GYAKORISÁGA ÉS BEFOLYÁSA A 15-18 ÉVES 
KOROSZTÁLY TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAIRA 

Célkitűzés: Napjainkban igen elterjedtek a különböző közösségi média oldalak használata a fiatalok körében. 
Ezen oldalakon gyakran megjelenek a táplálkozással kapcsolatos különböző képek, videók, receptek, diétás 
tanácsok. Vizsgálatunk célja megvizsgálni, hogy a 15-18 éves korosztály táplálkozási szokásait mennyire 
befolyásolja ezen oldalak követése, illetve mennyire tartják hitelesnek az itt megjelenő különböző 
táplálkozással összefüggő tartalmakat. Adatok és módszerek: Saját szerkesztésű kérdőívvel gyűjtöttünk 
szociodemográfiai, antropometriai, étkezési szokásokról, közösségi média használatról adatokat, használtunk 
még 24 órás táplálkozási naplót és FFQ-t. Az adatok feldolgozásához leíró statisztikát, két mintás t-próbát, 
Khi-négyzet próbát, lineáris regressziót alkalmaztunk, Microsoft Excel 2010, SPSS 21.0 és NutriComp Étrend 
5.05 programok segítségével, p ≤0,05 szignifikancia mellett. Eredmények: N=79 fő, Nemek szerint (fiú, 
lány) és korcsoportok szerint (1. csoport 15-16- éves 2. csoport 17-18 éves) is két csoportot hoztunk létre. A 
diákok körében a legnépszerűbb közösségi oldal az Instagram. A két nem között a közösségi oldal használat 
alapján kiderült, hogy a Pinterest oldalt a lányok szignifikánsan (p=0,041) többen használják, mint a fiúk. A 
megkérdezettek csak 34,1%-a követ valamilyen ételkészítéssel, táplálkozással kapcsolatos profilt. A diákok 
közül 9 fő tartja hitelesnek az Instagramon látott táplálkozási tanácsadókat, influencereket, 30 fő 
meggyőzőnek tartja őket, de a tanácsaikat ennek ellenére nem követi, és 40 fő pedig egyáltalán nem követ 
ilyen tartalmakat. A fiúk szignifikánsan (p=0,019) kevesebbszer, vagy sohasem töltöttek fel ilyen képet, amin 
a maguk által készített étel szerepel, mint a lányok. Következtetések: Az eredmények azt mutatják, hogy a 
diákokat érdekli a táplálkozással kapcsolatos közösségi média profilok, tehát a média hatással van rájuk.  
 
Kulcsszavak: táplálkozás, közösségi média, serdülők, Instagram  
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Bányai Alexandra1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő IV. évfolyam, nappali munkarend  

POLICISZTÁS OVÁRIUM SZINDRÓMA, MINT A MEDDŐSÉG OKA 

Célkitűzés: Célunk volt megvizsgálni, hogy a győri Kaáli Intézetben milyen gyakorisággal fordul elő a PCOS, 
ennek milyen jellegzetességei vannak, továbbá a lehetséges kezelési módok alkalmazását és hatásosságát. 
Adatok és módszerek: Retrospektív, kvantitatív vizsgálatunkat a győri Kaáli Intézetben végeztük, melynek 
ideje 2019. június 1. és 2019. augusztus 31. volt. Nem véletlenszerű, kényelmi mintavétel során összesen 65 
beteg (n=65) adatait dolgoztuk fel, kórlapokból, dokumentumelemzés segítségével. A gyűjtött adatok köre: 
betegek életkora, a meddőség formája, stimulációs protokoll formája, pungált tüszők száma, punkció napja, 
fagyasztott embriók száma, bekövetkező várandósságok száma, a megtermékenyítés módja. A leíró statisztika 
során abszolút- és relatív gyakoriságot, átlagot, szórást, minimum- és maximum értékeket számoltunk. A 
vizsgált változók közti kapcsolat elemzéséhez Khi2-próbát alkalmazunk. A szignifikanciaszintet p<0,05 
határoztuk meg. Az alkalmazott informatikai szoftver az IBM SPSS 22.0 és a Microsoft Office Excel 
programcsomag volt. Eredmények: A 65 vizsgált betegnél 34 fő (52,3%) esetén a meddőség elsődleges 
formája volt jelen, szemben a 31 fővel (47,7%), akiknél a meddőség másodlagos formája állt fenn. A 
megtermékenyítés módja 47 főnél (72,3%) ICSI technikával történt, 5 főnél (7,7%) pedig IVF-re került sor. 
Várandósság a 65 betegből 25 nőnél (38,5%) jött létre a kezelés után. 39 (60,0%) nő kezelését követően nem 
következett be várandósság. A megtermékenyítés módja és a várandósság létrejötte között szignifikáns 
kapcsolatot találtunk (p= 0,055). Következtetések: Az eredmények azt mutatják, hogy a PCOS-ban szenvedő 
nők stabil petesejtszámot és élő születési arányt tartanak fenn az IVF/ICSI kezelés alatt, a 26–35 éves 
korosztályban. Azonban ennek ellenére a kezelések sikeressége alacsonyabb a vártnál. További kutatások 
szükségesek, a kezelések hatékonyságának növelése érdekében.  
 
Kulcsszavak: PCOS, meddőség, ovuláció indukció, IVF, ICSI  
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Barna Gergely Soma1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – mentőtiszt IV. évfolyam, levelező munkarend  

A MENTŐDOLGOZÓK MENTÁLIS MEGTERHELÉSEINEK HATÁSAI, KOGNITÍV 
FUNKCIÓIKRA 

Célkitűzés: Célom volt vizsgálni a mentődolgozók kognitív funkciói és mentális terhelései közötti 
összefüggéseket. Felmértük a stressztűrő képességüket, a kiégés mértékét, illetve am helyszínen történő 
pszichés és kognitív nyomással való megküzdés sikerességét. Adatok és módszerek: A kvantitatív 
keresztmetszeti vizsgálat mentődolgozókra irányult (N=51). Beválasztási kritérium: beosztás 
(mentőgépkocsivezető/mentőápoló/mentőtiszt/orvos), illetve aktív munkaviszony az Országos 
Mentőszolgálatnál. A mintavétel nem véletlenszerű, célzott, online adatfelvétel volt. Alkalmaztuk a Maslach-
féle kiégés (22 item), az Észlelt Stressz (14 item) és a Lezárás Iránti Igény két alskáláját (döntéskészség 6 
item; bizonytalansággal szembeni ellenérzés 14 item). Emellett rákérdeztünk a helyszínen folyó munka 
kognitív kihívásaira, illetve a lelki terhek megosztására (17 item). A statisztikai elemzéshez (Pearson 
korreláció, páros t-próba) SPSS és Excel szoftvert használtunk. (p<0,05) Eredmények: A kiégés alskálái 
közül az érzelmi kiégés (M=1,5; SD=1,08; t=4,808; p<0,05) és csökkent hatékonyság (M=1,5; SD=1,09; t=-
4,472; p<0,05) szignifikánsan jellemzőbb, mint az elszemélytelenedés (M=1,04; SD=0,8). Az érzelmi kiégés 
5 főt, az elszemélytelenedés 3 főt, a csökkent hatékonyság 9 főt érint. Igazolható, hogy akiknél magasabb a 
stressz, a kiégésre is nagyobb a rizikó (r=0,552; p<0,05). Valamint akinek több lehetősége van megosztani a 
lelki terheket, kevésbé mutatható ki a kiégés rizikója (r=-0,483; p<0,05). A kognitív képességek tekintetében 
a jobb döntéskészséggel rendelkezőknek a helyszínen adódó feladatokkal kevésbé akadnak problémáik (r=-
0,631; p<0,05). Következtetések: Egy eset, vagy a mindennapi rutin kapcsán felmerülő terhek megosztása, 
jelentős pozitív hatással van a dolgozóra. Emellett fontos lehet olyan szakmai tréningek szervezése, ahol a 
döntéskészség fejlesztése a cél és ezen keresztül a helyszíni munkahatékonyság javítása.  
 
Kulcsszavak: mentődolgozó, mentális megterhelés, kognitív képesség  
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Bátor Gábor László1 
1Pécs – sportmenedzser MSc – IV. évfolyam, nappali munkarend  

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SPORTESEMÉNYEK RENDEZÉSÉNEK GAZDASÁGI 
SZEMPONTJAI ÉS MEGTÉRÜLÉSE 

Célkitűzés: Konkrétan egy kisvárosi futóverseny, félmaraton gazdasági hatásainak és megtérülésének a 
vizsgálatát tűztem ki célként. Adatok és módszerek: Az elemzésbe bevont mintacsoport a 2018-as és 2019-
es Félmaraton Futóverseny résztvevő versenyzői voltak. 2018-ban összesen 65 fő versenyzőtől sikerült 
mintavételt venni kérdőív formájában, mely az összes induló 18 %-a. Ebben az évben csak online kitöltésre 
volt lehetőség a verseny után, hiszen később került kiválasztásra a kutatás témája. 2019-ben összesen 171 fő 
töltötte ki a kérdőívet személyesen a verseny helyszínén, közvetlenül a futás után vagy online módon a verseny 
után. A kutatás módszere kérdőíves vizsgálat volt. A kérdőíves vizsgálat mellett másodlagos módszer az 
információszerzés a szervezőktől. A félmaratonra érkező versenyzők költéseinek és a verseny rendezésének 
gazdasági hatásait az Ágazati Kapcsolatok Mérlegén alapuló input-output modell segítségével vizsgáltam 
meg. Eredmények: A versenyek összköltései átlagosan 2018-ban 5763,38 forint, míg 2019-ben 6157,05 
forint voltak. A verseny 2018-ban 3.430.449 Ft GDP-t generált, viszont nagyobb költségvetés mellett, 
nagyobb Központi támogatást ráfordítva szervezték meg a rendezők. 2019-ben 2.157.116 Ft megközelítő 
GDP-t generált a sportesemény, viszont jóval hatékonyabb volt, mint az előtte lévő évben. 2018-ban a verseny 
költségvetés által 1 Forintra lebontva 0,94 Forint GDP-t generált. Az adó mértékére tekintve 1 Forint 
mindösszesen 0,41 Forint adót generált. 2019. év eredményeit tekintve egy jóval magasabb szám található e 
két értéknél. 1 Forintra lebontva összesen 1,36 Ft GDP-t, valamint 0,63 Forint adót generált a verseny. Választ 
kaptam arról, hogy a versenyzők miennyire érezték jól magukat az eseményen. 2018-ban 4,63, míg 2019-ben 
4,61 pontszámú értéket átlagban egy 1-5-ös skálán. Megkérdeztem azt is, hogy milyennek értékelik a verseny 
rendezésének színvonalát. 2018-ban 4,23, míg 2019-ben 4,31 átlageredményt jelöltek ugyancsak 1-5-ös 
skálán. Következtetések: Összességében választ kaptam a felvetett kérdéseimre, hipotéziseimre a kutatás 
alapján, és azt gondolom, hogy egy kifejezetten sikeres kutatást zártam, mely valós képet mutat egy regionális 
futó/sportesemény megszervezéséről és gazdasági hatásairól. 
 
Kulcsszavak: sport, sportesemény, futóverseny, félmaraton, gazdasági hatás  
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Baumann-Kiss Renáta1 
1Pécs – ápolás MSc – sürgősségi II. évfolyam, nappali munkarend  

KITERJESZTETT HATÁSKÖRŰ ÁPOLÓK MUNKAHELYI SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA A 
KÉPZÉST KÖVETŐEN 

Célkitűzés: Az advanced practice nurse APN) egy új részét képezi a ápolói mesterszaknak. Kutatásom célja, 
hogy megvizsgálja történt-e változás a végzett APN-ek munkaszerződésében, felelősségvállalásában, 
feladataiban. Továbbá kaptak e megfelelő támogatást a képzéssel kapcsolatosan, éri-e őket negatív 
megkülönböztetés a végzettség megszerzésével kapcsolatosan. Felmértem a képzéssel összefüggő 
tapasztalataikat és kíváncsi voltam, hogy szubjektíve mit gondolnak ismert-e az APN fogalma akár az 
egészségügyi ellátó rendszer dolgozói, akár a laikusok körében. Adatok és módszerek: Keresztmetszeti 
vizsgálatomat saját szerkesztésű kérdőívvel végeztem. A vizsgálatba négy egyetem végzett kiterjesztett 
hatáskörű ápolói kerültek be: a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem 
és a Semmelweis Egyetem. Az minta elemszáma 61 fő volt. A statisztika elkészítéséhez IBM SPSS Statistic 
25.0 szoftvert használtam. Eredmények: A jelentkezett és felvett hallgatók száma minimálisan csökkenésnek 
indult. A legtöbben tudásuk bővítése céljából kezdték el a képzést. A képzést követően a minta nagyobb része 
érezte úgy, hogy gyarapodott elméleti tudása, a gyakorlati tudás estében ennek a fordítottja volt jellemző. A 
munkahelyen csak kevesek munkaszerződése változott. A bérezésben azonban változás volt megfigyelhető, 
főleg igaz ez az akut betegellátást végző specializációk esetében. A képzést követőn alig változtak a kollégák 
feladatai és felelősségük a munkahelyükön. Ebben az esetben kivételt jelentett a közösségi és bizonyos esetben 
a sürgősségi specializáció. Azonban pozitív eredménnyel zárult a munkahelyi vezetők támogatását célzó 
kérdések és vizsgálatok. Viszont a végzett hallgatók kollégái és betegek alig tudnak valamit az APN-ek 
feladatairól. Következtetések: A képzés főleg gyakorlati része további fejlesztésekre szorul. Valamint 
javítani kell a tömegkommunikációt, hogy minél szélesebb körben ismertebbé válton az APN.  
 
Kulcsszavak: kiterjesztett hatáskörű ápoló, munkaszerződés, specializáció  
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Bényi Anna Erzsébet1 
1Kaposvár -PTE Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola – 11/A osztály 

FRISSEN FACSART ÉS BOLTI 100%-OS GYÜMÖLCSLEVEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Célkitűzés: Kutatásunk célja volt bolti 100%-os gyümölcslevek és frissen facsart gyümölcslevek teljes 
polifenol tartalmának és C-vitamin tartalmának összehasonlítása. Adatok és módszerek: Méréseinkhez 3 
bolti 100%-os gyümölcslevet és 3 frissen facsart gyümölcslevet használtunk. Narancs-, citrom-, almaleveket 
vizsgáltunk. Spektrofotometriás módszerrel meghatároztuk az egyes gyümölcslevek teljes polifenol tartalmát. 
A gyümölcslevek C-vitamin koncentrációját pedig jodometriás titrálással határoztuk meg. Eredmények: C-
vitamin tartalom meghatározásnál minden gyümölcs esetében szignifikánsan (p<0,05) magasabb volt a C-
vitamin koncentráció a frissen facsart levekben a bolti gyümölcslevekhez hasonlítva. Teljes polifenol tartalom 
meghatározásánál csak az almalevek esetében volt szingnifikáns eltérés. A bolti gyümölcslevek esetében 
szignifikánsan (p<0,05) a legmagasabb C-vitamin tartalma a narancslének volt. Szignifikánsan (p<0,05) 
alacsonyabb volt az almalé C-vitamin tartalma a másik két gyümölcsléhez képest. A bolti gyümölcslevek 
esetében szignifikánsan (p<0,05) alacsonyabb volt az almalé polifenol tartalma a másik két gyümölcsléhez 
képest. A facsart gyümölcslevek esetében szignifikánsan (p<0,05) a legmagasabb C-vitamin tartalma a 
narancslének volt. Következtetések: Eredményeink alapján elmondható, hogy a frissen facsart 
gyümölcslevek mindhárom gyümölcslé típus esetében jelentősen magasabb C-vitamin tartalmúak. Mind a 
frissen facsart, mind a bolti 100%-os gyümölcslevek esetében a 3 gyümölcslé közül a narancslé volt a 
legnagyobb C-vitamin koncentrációjú és legnagyobb polifenol tartalmú. A második legmagasabb C-vitamin 
tartalma és polifenol tartalma a citromlének volt a bolti és a frissen facsart csoportban is. A legalacsonyabb 
C-vitamin tartalommal az almalé rendelkezett a frissen facsart és a bolti gyümölcslevek között egyaránt. 
Amennyibben lehetőségünk van rá, inkább friss gyümölcsöt, illetve frissen facsart gyümölcslevet 
fogyasszunk. Érdemes bizonyos időszakokban (pl.: télen), megnövekedett vitaminigény esetén déli 
gyümölcsöket fogyasztani. 
 
Kulcsszavak: Gyümölcslé, C-vitamin, antioxidáns  
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Berta Gábor1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló II. évfolyam, levelező munkarend  

A VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA (VAP), MINT FENYEGETŐ SZÖVŐDMÉNY 
EGY AORTA DISSECTIO-N ÁTESETT BETEG POSZTOPERATÍV ELLÁTÁSA KAPCSÁN 

Célkitűzés: Az intenzív osztályokon a leggyakoribb halálozási ok a lélegeztetéssel összefüggő pneumonia 
(VAP). Növekszik a lélegeztetés várható időtartama, az ápolási napok száma és az ellátás költsége. A betegség 
az összes intubált pácienst tekintve 8-28% gyakorisággal fordul elő, hátrányosan befolyásolja a prognózist, 
valamint növeli a mortalitást (20-50%). Célkitűzés: Esetismertetésem során egy aorta dissectióval 
diagnosztizált páciens kerül bemutatásra, akinél az ellátás során ventilator-associated pneumonia alakult ki. 
Dolgozatom célja, hogy bemutassunk egy olyan ellátási algoritmust, melynek segítségével a VAP 
megelőzhető, a kialakult kórkép mortalitása csökkenthető. Adatok és módszerek: A Pécsi Szívgyógyászati 
Klinikán 2019. április és 2019. május között egyedi jellegű kutatást végeztem. A kutatás egyedi leíró 
esettanulmány, melynek típusa a kórtörténetet bemutató retrospektív, kvalitatív vizsgálat volt. A kiválasztott 
publikációk 2010 után készültek és a felnőtt populációt érintik. Kizárásra kerültek a korábbi tanulmányok, 
valamint azok, melyek nem evidance based és nurse alapon nyugodtak. Az esettanulmányhoz tartozó 
szakirodalmi háttér ezekből került bemutatásra, a beteghez tartozó adatokat pedig az engedélyezés után a 
kórtörténetből merítettem. Eredmények: Az interpozitum beültetést követő extubálás után légzési 
elégtelenség miatt reintubálás történt, majd 72 órán belül kialakult a VAP-ra jellemző klinikai kép. Az 
alapbetegség és szövődmények következtében a beteg áthelyezéséig a VAP eliminálása sikertelen volt. 
Következtetések: A szakdolgozat rávilágít azokra az ápolásszakma tevékenységekre, melyeket a szakmai 
ajánlások kiemelnek. Célszerű létrehozni ellátási csomagokat, mert azok javítják a betegellátás hatásfokát és 
a kimenetelt. Az ellátási csomagokat minden gépi lélegeztetett beteg esetén alkalmazni kell, mert 
megvalósításuk csökkenti a VAP előfordulását. A BSc ápoló feladata az ellátási csomag elemeinek 
alkalmazása 
 
Kulcsszavak: VAP, aorta dissectio, légzési elégtelenség  
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Blatniczky Anna Laura1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

A DIETETIKAI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA AZ 1-ES TÍPUSÚ DIABETESSZEL ÉLŐ 15 
ÉVNÉL FIATALABB GYERMEKEK SZÜLEI ÉS A KEZELÉSBEN RÉSZT VEVŐ 

DIETETIKUSOK SZEMSZÖGÉBŐL 

Célkitűzés: A vizsgálatom célja volt felméri, milyen a dietetikai kommunikáció a 15 évnél fiatalabb 1-es 
típusú diabeteses gyermekek szülei és a gondozásban részt vevő dietetikusok között, és hogy az milyen 
hatással van a szülők tudásszintjére. Adatok és módszerek: A 2019. november és január között történt 
retrospektív, kvantitatív vizsgálat során saját készítésű kérdőíveket használtam, egyik a szülőknek (n=130), 
másik a dietetikusnak (n=3) szólt. Leíró statisztikát, Khí2-próbát, ANOVA és független mintás T-próbát 
végeztünk az SPSS 25 program segítségével (p<0,05). Eredmények: A legtöbb gyermek 11-14 év közötti 
volt, 70,8%-uk inzulin pumpát, 29,2%-uk pedig inzulin pent használt. A családok átlagosan három dietetikai 
tanácsadáson vettek részt. Ismételt oktatást 83-an nem kaptak, és 89-en nem tartották a kapcsolatot 
dietetikussal. A zsemle szénhidrát-tartalmának ismerete nem volt összefüggésben az eddigi tanácsadások 
számával (p=0,203) és az ismételt oktatás idejével (p=0,109). A számolandó nyersanyagok kiválasztása és a 
dietetikai oktatások száma között sem volt kapcsolat (p=0,324). A szülők szerint a dietetikus munkája 
megfelelő, és komolyan veszik a diétát. 55-en elégedetlenséget és változtatási javaslatokat fogalmaztak meg. 
A tanácsadás során alkalmazott segédanyagok száma és a szénhidrát-meghatározás módja között szignifikáns 
(p=0,02) összefüggés volt. Nem volt összefüggés a diabetes időtartama és az ismételt oktatás között (p=0,311). 
A dietetikusok átlagosan 11-15 éve foglalkoztak 1-es típusú diabeteses gyermekekkel. A frissen diagnosztizált 
betegeknek 4 órában oktatták az étrendet. A leggyakoribb edukációs forma az egyéni, szóbeli oktatás volt, 
amikor leginkább saját készítésű edukáló anyagaikat használták. A dietetikusok szerint a szülők nyitottak a 
diétás tanácsokra és feltehetik kérdéseiket. Következtetések: A dietetikai tanácsadások száma (átlagosan 
három) és a diagnózistól számított frekvencia nem volt hatással az edukációs szintre, emiatt lehet, hogy több 
és rövidebb időközönként történő dietetikai oktatásra lenne szükség az 1-es típusú diabeteses gyermekek 
kezelésében. A szülők igénylik a dietetikussal történő kapcsolattartást, mely a visszajelzések alapján mégsem 
valósul meg maradéktalanul. 
 
Kulcsszavak: 1-es típusú diabetes, dietetika, edukáció, kommunikáció  
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Bodroginé Kalina Andrea1 
1Kaposvár – orvosi diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika IV. évfolyam, 
levelező munkarend  

DOHÁNYZÁSBÓL EREDŐ NEHÉZFÉM KONCENTRÁCIÓK ANALÍZISE KÖLDÖKZSINÓR 
MINTÁKBAN ÉS KORRELÁCIÓJA A PERINATÁLIS FEJLŐDÉSRE 

Célkitűzés: A nők körében egyre növekvő tendenciát mutató dohányzási szokások, növelik a terhesség alatti 
dohányzás valószínűségét. A dohányfüstben lévő, egészségre káros anyagok, átjutva a méhlepényen, 
negatívan befolyásolhatják a magzati fejlődést. A születési paraméterek kedvezőtlen változásait, koraszülést, 
fejlődési rendellenességeket okozhat, s hatással lehet a késő gyermekkori, kognitív és intellektuális fejlődésre 
is. Retrospektív tanulmányom célja, hogy megvizsgáljam a dohányfüstben lévő nehézfémek, elsődlegesen 
kadmium, ólom és arzén koncentrációját a köldökzsinór mintákban, s megfigyeljem korrelációjukat a 
perinatális fejlődésre, főként a születési paraméterek vonatkozásában. Adatok és módszerek: Retrospektív, 
keresztmetszeti vizsgálat. SZTE Molekuláris Biológiai Tanszék 52 dohányos és 42 nem dohányos anya 
újszülöttjeinek köldökzsinór mintája, CSMEK Hódmezővásárhely-Makó Szülészeti Osztály: 263 újszülött, 
születési paramétereinek analízise, t-próbával és SPSS analízissel. Köldökzsinór minták fémkoncentrációinak 
analízise, hisztológiai, immunhisztokémiai, PCR vizsgálatok eredményeinek retrospektív vizsgálata 
Eredmények: Fémkoncentrációk: Kadmium: legmagasabb koncentr.az KZS artériában, Ólom: legmagasabb 
konc.KZS artériában, Arzén: legmagasabb konc. KZS vénában Hisztológiai vizsgálatok: Normál és Schiff (+) 
sejtek aránya dohányos mintákban: 41,98%- 58,02% nem dohányos mintákban: 77,45%- 22,58% 
Immunhisztokémiai vizsgálatok: casp3 pozitív sejtek nagyobb mennyiségben voltak kimutathatóak dohányos 
mintákban. PCR vizsgálatok: metallotionein1 gének expressziója artériákban Dohányos és nem dohányos 
terhesek újszülöttjeinek születési paraméter analízise t-próbával és SPSS analízissel is szignifikanciát mutatott 
Következtetések: Az eredmények igazolták, dohányos terhesek újszülöttjeinek köldökzsinór mintáiban a 
magasabb nehézfém koncentrációt, és igazolódott, az erek endoteliális rétegének károsodása. Kimutatható 
volt, az oxidatív stressz következtében kialakult sejtkárosodás. 263 újszülött, anonim adatgyűjtése során, 
szignifikáns eltérést állapítottam meg a dohányos és nem dohányos terhesek újszülöttjeinek születési 
paraméterei között.  
Kulcsszavak: terhesség, dohányzás, expozíció, nehézfémek, köldökzsinór, méhlepény, koraszülés  
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Bogár Bence1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – mentőtiszt III. évfolyam, nappali munkarend  

A PULMONÁLIS EMBÓLIA RIZIKÓSTRATIFIKÁCIÓJA A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON 

Célkitűzés: A pulmonális embólia a vénás tromboembóliás betegség változatos klinikai képpel megjelenő, 
közvetlen életveszélyes állapota. A diagnózis az esetek nagy részében nehéz, mivel nincsenek kifejezetten 
specifikus tünetei, csak gyanújelei, ennek köszönhető, hogy sokszor későn sikerül diagnosztizálni. Biztosan 
kizárólag intrahospitális körülmények között CT segítségével igazolható. Fő cél, hogy a magas időfaktor miatt 
a diagnózis és a definitív terápia megkezdéséig minél kevesebb idő teljen el, ezáltal csökkenjen a mortalitási 
arány. Ennek elérése céljából esetleges alternatív diagnosztikus lehetőségek (differenciál diagnosztika) 
keresése, valamint protokoll, score-rendszer kialakítása. Adatok és módszerek: A kutatás retrospektív 
elemeket tartalmazó, kvantitatív jellegű vizsgálat. Célcsoportként azon betegeket vizsgáltuk, akik a sürgősségi 
osztályon belgyógyászati jelleggel kerülnek felvételre. A mintavételi eljárás teljes körű adatgyűjtés, azon 
betegekre, akik megfelelnek a beválasztási kritériumoknak, vagyis minden 18 év feletti, akik belgyógyászati 
jellegű panaszokkal szorultak ellátásra, és erről részletes dokumentálás készült. A vizsgálatot a Petz Aladár 
Megyei Oktató Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán végeztük 2019 december 1-2020 február 1. között. 
Eredmények: A vizsgálatban 265 férfi és 257 nőbeteg adatait vizsgáltuk. Jelen pilot vizsgálat során a vezető 
panasz mellkasi fájdalom és nehézlégzés volt. (p=0,05) A több alapbetegséggel rendelkező betegeken több 
diagnosztikai vizsgálatot végeztek. (p=0,02) A score rendszereket összehasonlítva a Genfi-score szenzitívitási 
mutatói jobbak, mint a Wells-score-é. (p<0,05). Következtetések: A jelenlegi kutatás első fázisa egy pilot 
vizsgálat a prospektív adatgyűjtés előkészítése céljából. Összességében a részeredmények alapján 
elmondható, hogy a Genfi-score jobban objektívizálható, ezáltal a szenzitívitási mutatói jobbak, mint a Wells 
scorenak. 
 
Kulcsszavak: Pulmonális embólia, Score-rendszerek, Klinikai kockázatbecslés  
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Botás Alexandra1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló II. évfolyam, levelező munkarend  

NOSOCOMIALIS FERTŐZÉSEK ÉS MEGELŐZÉSÜK A LAIKUSOK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: A nosocomialis fertőzések aránya hazánkban is jelentős problémát okoz. Az egészségügyi 
dolgozók megfelelő oktatást kapnak a kórházi higiéniával kapcsolatban, viszont a betegek, látogatók 
kézfertőtlenítési szokásaira és ezeknek az oktatására is külön figyelmet kellene fordítani. A szakirodalmi 
összefoglaló célja, hogy hazai illetve nemzetközi kutatások alapján megvizsgálja a betegek, hozzátartozók 
tudását, szokásait a kézhigiéniával kapcsolatban. Új, innovatív módszerek megismerése külföldi tanulmányok 
alapján. Különböző oktatási lehetőségek elsajátítása. Adatok és módszerek: A szakirodalmi összefoglaló 
alapjául a PubMed és a Google Scholar internetes platformokat részesítettem előnyben. Az adatgyűjtés hazai, 
de leginkább külföldi kutatásokat tartalmaz. Az összefoglalóban 2009 után publikált tanulmányok kerültek 
elemzésre. A beválasztásra kerülő kutatásokban a betegek, látogatók kézfertőtlenítési szokásait, tudását és a 
kórházakban való tájékoztatást mérték fel a nosocomialis fertőzésekkel kapcsolatban. Eredmények: Jelenleg 
Magyarországon ebben a témában nem állnak rendelkezésre kutatások, így a szakirodalmi összefoglaló 
külföldi kutatások eredményeit elemzi. A tanulmányok rávilágítást adnak arra, hogy a látogatók egy része 
ismeri a különböző védőfelszereléseket és azok megfelelő alkalmazását, viszont a gyakorlatban nem 
használják azokat. Nincsenek tisztában a megfelelő kéz higiéné fontosságával. Sok esetben nincs megfelelő 
kommunikáció az orvos és a beteg vagy hozzátartozó között ezen a téren. Következtetések: Hazánkban is 
jelentős feladat lenne foglalkozni ezzel a témával, felméréseket végezni különböző kultúrákban, vizsgálni a 
Magyarországban élő emberek higiénés tudását és szokásait. Lényeges lenne már az iskolákban elkezdeni az 
edukálást oktatóprogramok segítségével, melyek későbbi életkorban ismétlésre kerülnének. 
 
Kulcsszavak: nosocomialis fertőzés, kéz higiéné, páciensek tudása 
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Breier Katalin Viktória1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

TÖRZSSTABILITÁS FEJLESZTÉSÉNEK RELEVANCIÁJA SERDÜLŐKORÚ ÚSZÓK 
KÖRÉBEN 

Célkitűzés: Kutatásunk célja volt vizsgálni a hazai, valamint nemzetközi szakirodalom alapján összeállított 
8 hetes szárazföldi törzsizomzat erősítő gyakorlatok hatását a rendszeresen, hobbi szinten úszók körében. 
Célunk volt a törzsizomzat erősödését elősegítő új gyakorlatok kifejlesztése és optimalizálása, mely a 
későbbiekben mind az egyesületi, mind pedig az iskolai úszásoktatásba beépíthető és hozzájárulhat az 
úszásoktatás hatékonyságának növeléséhez. Adatok és módszerek: A 2018. szeptember és 2019. június 
között zajlott kutatás keretében végzett 8 hetes vizsgálatban 31 serdülőkorú gyermek vett részt, akik közül 17 
sportoló az úszóedzések mellett az általunk összeállított mozgásprogramot is végezte, míg 14 fő alkotta a 
kontroll csoportot. Az úszók törzsizomerejének felmérésére Speed Davies Test-tel és Plank Test-tel, míg a 
mozgástartományt Schober jel és Domján index segítségével vizsgáltuk. A statikus és dinamikus 
egyensúlyukat Flamingo és Y Balance Test-tel néztük. Továbbá vizsgáltuk az úszó teljesítményben 
bekövetkező változást 50 méteren. Az eredményeket egymintás, valamint kétmintás t-próba segítségével 
értékeltük a Microsoft Office Excel 2010 program használatával. Eredmények: Mind a Speed Davies, mind 
pedig a Plank Test esetében a törzsizomerő szignifikáns javulása volt megfigyelhető a vizsgálati csoportban 
(p<0,001). Míg a Schober jel eredményei szignifikáns különbséget mutattak (p=0,002), úgy a frontális síkban 
vizsgált lateralflexios mozgástartomány sem jobb, sem bal oldalon nem mutatott szignifikáns különbséget. Az 
egyensúlyt vizsgálva az Y Balance Test során az anterior irány kivételével minden irányban szignifikáns 
mértékű volt a javulás (p<0,05), a Flamingo Test szintén az egyensúly szignifikáns javulását mutatta jobb és 
bal alsóvégtagon állva is. Az 50 méteres gyorsúszás tekintetében a mozgásprogramot végzők eredményében 
szignifikáns mértékű javulás figyelhető meg (p=0,01), míg ez a kontroll csoport esetében nem volt kimutatható 
(p>0,05). Következtetések: Eredményeink alapján az általunk alkalmazott kiegészítő szárazföldi 
törzsizomzat erősítő mozgásprogram jótékony hatással van az úszók törzsizomerejére és egyensúlyára, ami 
hozzájárul az úszó teljesítmény növekedéséhez. Emiatt indokolt ezek bevezetése az edzésprogramba már 
hobbi úszóknál is. 
 
Kulcsszavak: törzsizomzat, úszás, szárazföldi edzés  
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Brunner Kinga1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

PSORIASISOS BETEGEK TÁPLÁLKOZÁSÁNAK ÉS TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOTÁNAK 
VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: Célul tűztük ki a psoriasisos betegek tápláltsági állapot vizsgálatát, a társbetegségek jelenlétének 
felmérését, különös tekintettel a NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease) és a NASH-ra (non-alcoholic 
steatohepatitis) és ezek összefüggését a tápláltsági és táplálkozási adatokkal. A táplálkozási jellegzetességeket 
(egészséges, mediterrán, gluténmentes, NAFLD kialakulását növelő), és az életminőséget vizsgáltuk. Adatok 
és módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti kutatást végeztünk személyes megkereséssel a PTE Bőr-, 
Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinikán methotrexate-tal kezelt psoriasisos betegek (n=68), valamint 
online kérdőíves felmérést psoriasisos betegek között (n=130). Saját szerkesztésű kérdőívet 
szociodemográfiai, életmódbeli, betegséggel kapcsolatos adatokra vonatkozóan, (szemikvantitatív) 
élelmiszerfogyasztási gyakorisági kérdőívet, EQ5D-3L-t alkalmaztunk, valamint dokumentumelemzést és 
Omron BF511 készülékkel testösszetétel mérést (n=61) végeztünk. Leíró statisztikai műveleteket, khi-négyzet 
próbát, páros t-próbát, ANOVA-t, lineáris regressziót alkalmaztunk SPSS version 24 valamint Numbers 3.6.2 
verzió segítségével p<0,05 szignifikanciaszint mellett. Eredmények: A vizsgálatban 67 férfi (átlag életkor: 
51,19 ±14,42 év), 131 nő (átlagéletkor: 46,25±13,44 év) volt. A viscerális zsírszint átlaga 13,77 (nő: 
10,46±3,25; férfi: 16,66±5,79), a testtömegindex (BMI) átlaga 31,87 ±5,43 kg/m2 (nő: 31,97±5,54 kg/m2; 
férfi: 31,42±5,08 kg/m2) volt. Az enyhe tünetekkel bíró psoriasisos betegek átlag BMI-je (27,17 kg/m2) 
szignifikánsan alacsonyabb volt (p=0,001) a súlyos tünetekkel rendelkezőkénél (31,55 kg/m2). A NAFLD 
kialakulását növelő étrendi tényezők kategóriái jelen kutatás alapján nem befolyásolták az FS1 (első 
fibroscan) értékét, viszont a BMI-re hatással voltak (p=0,044). FS1 értéke nagymértékben meghatározható a 
BMI (4%) (p<0,001), viscerális zsír (3%) (p=0,001) emelkedése alapján. Következtetések: A testösszetétel 
mérése a máj állapota szempontjából is nagy jelentőséggel bírhat, de még további kutatásokra van szükség. 
Egy mediterrán étrend alapú testtömeg csökkentés jelentőségteljes lehet a psoriasis tüneteinek és a 
társbetegségek csökkentésében. 
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Buglák Martina1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

A DIETETIKUSI HIVATÁS AZ EGYETEMI HALLGATÓ ÉS A GYAKORLÓ SZAKEMBER 
OLDALÁRÓL 

Célkitűzés: Napjainkra egyre népszerűbbé vált a dietetikusi hivatás, melynek elvégzésére a felsőoktatásban 
van lehetőség. Kutatásunk céljai között szerepelt, hogy megvizsgáljuk a dietetikus hallgatók képzésbeli 
elégedettségét, és felmérjük az elhelyezkedési terveiket, valamint az aktívan dolgozó dietetikusoknál a 
munkahelyeik típusát, a munkavégzés körülményeit és az elégedettségüket. Adatok és módszerek: A 
kutatásban résztvevők (271 fő hallgató és 135 fő dietetikus) döntően online úton, önkéntesen töltötték ki a 
saját szerkesztésű, évfolyamra és munkavégzésre specifikusan összeállított kérdőíveket. Leíró statisztikai 
műveleteket, khi-négyzet próbákat alkalmaztunk IBM SPSS Statistics 24 és Microsoft Excel segítségével, 
p≤0,05 szignifikancia szint mellett. Eredmények: Az eltelt képzési idő alatt a másodéves (26,7%), a 
harmadéves (46,0%), negyedéves-záróvizsga után lévő (34,6%) hallgatók véleménye szignifikánsan 
(p=0,001) pozitív irányba változott a dietetikusi hivatással kapcsolatban. Az első éves hallgatók közül (72,6%) 
szignifikánsan (p=0,007) többen tervezik, hogy a dietetikusi végzettséghez kapcsolódó mesterképzésre 
jelentkeznek, mint a negyedéves záróvizsga után lévő hallgatók (44,2%). A hallgatók 65,6%-át eddigi 
tanulmányai megerősítették a szakmában való elhelyezkedésben, és közülük 42,8%-uk magánvállalkozóként 
szeretne majd dolgozni. A megkérdezettek több mint a fele (53,5%) vállalna külföldön munkát a megszerzett 
dietetikusi végzettségével. Az aktívan dolgozó dietetikusok átlagosan 7,3 (± 6,3) évet töltöttek a szakmában, 
túlnyomó többségük (63,7%) állami kórházban dolgozik, 12,6%-uk folytat online munkavégzést és 18,5%-uk 
rendelkezik hivatalos magánpraxissal. Következtetések: A hallgatók többsége a szakmában szeretne 
elhelyezkedni. Nagy az érdeklődésük a külföldi munka és a magánpraxis iránt, utóbbi esetében a növekvő 
jövedelem lehet a legnagyobb mozgatórúgó. Jelenleg a dietetikusi szegmens legnagyobb hányadát még 
mindig az állami kórházi munka fedi le. 
 
Kulcsszavak: dietetikus képzés, munkavégzés, elégedettség  
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Czakó Dorina Evelin1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

VÁLLÍZÜLET- ROTÁTOR KÖPENY ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA UTÁNPÓTLÁS KAJAK-
KENU SPORTOLÓK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: Kutatásunk során az utánpótlás kajak-kenu sportolókat vizsgáltuk. Vizsgáltuk a sportolók 
vállízületének stabilitását, felső végtag dinamikus stabilitását, felső végtag gyorsaságát, rotátor köpeny 
állapotát és a törzsizom erejét. Vizsgáltuk, hogy az általunk kialakított mozgásprogram hogyan befolyásolja 
a sportolók teljesítményét. Adatok és módszerek: A kutatás helyszíne Baranya megye, Pécs Pécsi Kajak-
Kenu Club tornaterme. A kutatás 2018. novermberétől 2019. márciusáig tartott. A kutatás típusa kvantitatív, 
longitudinális prospektív vizsgálat. Minta elemszáma 21 fő (n=21) életkoruk 11-18 év. A mozgásprogram 16 
héten keresztül zajlott, hetente 2x alkalmanként 45 perc. Alkalmazott módszerek: vállfájdalom mérés (VAS-
skála), vállízületi stabilitás vizsgálata (mozgástartomány mérés, Apprehension teszt, Sulcus jel, Y-balance 
teszt), rotátor köpeny állapot (rotátor köpeny speciális tesztjei), törzsizomerő vizsgálat (Plank teszt), felső 
végtag gyorsaság (Davies teszt). Alkalmazott statisztikai próba: egymintás T-próba. Eredmények: Minta 
átlag életkora 14,33±2,01 év. A mozgásprogram hatására a vállfájdalom szignifikánsan javult p<0,005. A 
vállízületi stabilitás Sulcus jel eredménye szignifikáns javulást mutatott p=0,021. Mozgástartomány mérés t 
próbáinak áltagértéke p=0,31 nem mutatott szignifikáns javulást. Y-balance teszt t próbái szignifikáns javulást 
mutattak (p1 <0,001, p2<0,001 , p3<0,001) mindhárom irányba. Rotátor köpeny speciális tesztjei közül a Lift-
off teszt p=0,042, Infraspinatus teszt p=0,042 és Jobe full can tesztje p=0,021 szignifikánsan javult. Belly 
press teszt p=0,162 Lippmann teszt p=0,329 és a Jobe empty can tesztje p=0,186 nem mutatott szignifikáns 
javulást. Plank teszt p<0,001 szignifikánsan javult. Davies teszt p<0,001 szignifikáns javulást mutatott. 
Következtetések: Összességében elmondható, hogy a tréningprogram pozitívan befolyásolta a sportolók 
vállfájdalmát, vállízületi stabilitását, rotátor köpeny állapotát, törzsizom erejét és felső végtag gyorsaságát.  
 
Kulcsszavak: vállízület, rotátor köpeny, kajak-kenu  
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Czerpán Cintia1 
1Szombathely – csecsemő- és kisgyermeknevelő BA – III. évfolyam, levelező munkarend  

KISGYERMEKEK ALVÁSI SZOKÁSAI 

Célkitűzés: Az alvás megfelelő minősége és mennyisége szükséges a gyermek egészséges testi-lelki 
fejlődéséhez.Alvási problémák már előfordulnak csecsemő, kisdedkorú gyermekeknél is, ezért kutatásunk a 
kisgyermekek alvási szokásainak vizsgálatát tűzte ki célul. Adatok és módszerek: Kvantitatív, 
keresztmetszeti kutatásunkban kényelmi mintavétel útján 0-4 év közötti kisgyermeket nevelő édesanyákat 
(n=98) kérdeztünk meg gyermekeik alvási szokásairól. Online saját szerkesztésű kérdőív segítségével mértük 
fel a kisgyermekek pihentető alvását befolyásoló tényezőket, főbb tárgyi feltételeit, a nappali és az éjszakai 
alvás minőségét és jelentőségét, valamint kitértünk az együttalvás-különalvás kérdésére is. Az adatok 
elemzését SPSS programban Spearman-ésPearson-féle korrelációelemzéssel végeztük (p <0,05). 
Eredmények: A megkérdezett édesanyák kicsivel több, mint fele rendelkezett felsőfokú végzettséggel, 
gyermekeik átlag életkora 22,4 hónap volt. A szülők nagyobb részt úgy érezték (5-ös skálán mérve), hogy 
gyermekük jól alszik (M=3,98), és pihentető is számára (M=4,3), ami független volt a gyermek életkorától 
(p>0,05). Ha az anyák elégedettebbek voltak gyermekük alvásával, akkor nagyobb szerepet tulajdonítottak az 
alvás fejlődéstsegítő hatásának (p<0,05).A szülők 2/3-a tapasztalt gyermekénél elalvási nehézséget. A 
gyerekek fele születésétől kezdve egy szobában, ¼-e együtt is aludt az édesanyjával, elsősorban a fiatalabb 
szülők (p <0,05).A magasabb iskolai végzettséggel rendelkező anyák számára fontosabb gyermekük 
napközbeni alvása (p <0,05). Következtetések: A vizsgált gyermekek alvás idejének mennyisége és minősége 
jónak tekinthető, de az elalvás már több esetben jelentett problémát. A kisgyermeknevelő feladata 
megerősíteni főként az alacsonyabb iskolai végzettségű szülők ismertét gyermekük alvási szokásának 
kialakításához és valamennyi szülő esetében tanácsokat adni az elalvást segítő technikák alkalmazásához. 
 
Kulcsszavak: kisgyermekkor, alvás, alvás probléma  
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Czirják Bettina1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló II. évfolyam, levelező munkarend  

FOLYAMATOS VESEPÓTLÓ KEZELÉS ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV ELLÁTÁS SORÁN 

Célkitűzés: Hazánkban jelenleg nem áll rendelkezésre olyan szakmai irányelv, amely a folyamatos vesepótló 
kezelés alkalmazásának sarkalatos specifikumait mutatná be. Ezzel szemben számos nemzetközi ajánlás 
érhető el a témában. Célunk, hogy áttekintsük a releváns nemzetközi vizsgálati eredményeket és ezeket alapul 
véve az intenzív ellátás számára olyan támpontokat adjunk, amelyek segítségével hatékonyabbá, 
biztonságosabbá tehető az ellátás. 
Adatok és módszerek: Szakirodalmi áttekintésem, melyet 2019. szeptember ás 2020 februárja között 
végeztük az elmúlt öt év tudományos munkájának eredményeiből. Az adatbázisokban való keresésben a 
CRRT, folyamatos vesepótló kezelés, hemodialízis keresőszavakat. Beválasztási kritériumaink voltak, hogy 
CRRT kezelésen alapul a vizsgálat, a páciens életkora legyen 18 év felett. Kizárási kritérium 18 éves kor alatti 
páciens kezelése, olyan kezelés, amelyet nem intenzíves ellátás körülményei között indítottak el, a pácienst 
krónikus veseelégtelenség miatt kezeljék. 
Eredmények: Akut veseelégtelenség stádiumbeosztásához mérten viszonylag korán kezdik meg a kezelést, 
míg égési sérültek akut veseelégtelenségének kezelése során a klasszikus triggerek alapján döntenek. Ezek a 
következők: acidózis, elektrolitzavar, súlyos folyadéktöltés, uremiás szövődmények, amelyek magas 
halálozáshoz vezethetnek. A magas vértisztító dózis során, ami 20-25 ml/kg/h a kis molekula tömegű oldott 
anyagok esetében, eltávolításra szánt anyagok a kreatinin, kálium, foszfát, nátrium, húgysav és ammónia. 
Citrát anitcoagulációval végzett folyamatos vesepótló kezelés kapcsán nem találtak releváns sav-bázis eltérést, 
elektrolit zavart, alvadási zavart sem vérzéses szövődményt.  
Következtetések: Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a részletes ellátási irányelvek kidolgozásához 
további vizsgálatok szükségesek, melyekhez reményeink szerint segítséget és alapot adhatnak az itt bemutatott 
eredmények. 
 
Kulcsszavak: CRRT, veseelégtelenség, égés, sepsis, intenzív ellátás 
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Csák Anna1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

GYORSÉTTERMEK LÁTOGATÁSÁNAK ÉS GYORSÉTELEK FOGYASZTÁSI SZOKÁSAINAK 
FELMÉRÉSE MAGYARORSZÁGON. 

Célkitűzés: Kutatásunk célja volt, hogy felmérjük a gyorsétel látogatási szokásokat Magyarországon, 
valamint megvizsgáljuk a gyorsételek és azok egészségesebb alternatíváinak vércukorszintre gyakorolt 
hatását. Adatok és módszerek: Az adatok feldolgozásakor leíró statisztikai műveleteket, khi-négyzet próbát 
és független mintás T-próbát alkalmaztunk IBM SPSS Statistics Version 25 programmal, ahol p<0,05 volt. 
Eredmények: A kitöltők átlagéletkora 27,20 év (±9,558), átlag testtömegük 69,70 kg (±16,554), átlag 
testmagasságuk 170,04 cm (±10,582), átlagos BMI (Body Mass Index) értékük 23,87 kg/m2 (±5,033). A 
válaszadók 35%-a városban él, és egy gyorséttermi látogatás alkalmával dupla összeget költenek el a 
községben/faluban élőkhöz képest (p=0,002). Anyagi helyzet tekintetében 57,6% beosztással jól kijön a 
jövedelméből. 48,8% nagyon ritkán, de már gyermekkorában is fogyasztott gyorsételt. A 25 év alattiak már 
gyermekkorukban is több gyorsételt fogyasztottak az idősebbekhez képest (p=0,001). 48,8% egy 5 pontos 
skálán 5-re értékelte egészségmegőrzése fontosságát. Vércukorszint emelkedés tekintetében nem találtunk 
értékelhető különbséget a hagyományos ételek és egészségesebb alternatívák között és többnyire a 
hagyományos gyorsételeket tartották minden szempontból kedvezőbbnek az alanyok. Következtetések: 
Összességében megállapítható, hogy a gyorséttermek hazánkban népszerűnek számítanak, valamint, hogy az 
egészségesebb ételek még nem törtek be úgy a köztudatba, mint a gyorsételek. 
 
Kulcsszavak: gyorsétel, gyorsétterem, egészséges étel, értékelés  
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Csonka Anna Zsófia1 
1Pécs – sport- és rekreációszervezés BSc – rekreációszervezés és egészségfejlesztés III. évfolyam, nappali 
munkarend  

EGÉSZSÉGMAGATARTÁS FELMÉRÉSE EGYETEMI HALLGATÓK KÖZÖTT 

Célkitűzés: Jelen tanulmány az egyetemista hallgatók egészségtudatosságát méri fel, valamint a szubjektív 
egészségi állapotukat, összefüggésben egészségmagatartásukkal, életvitelükkel. Úgy gondolom az 
egészséggel kapcsolatosan az egyetem polgárai már rendelkeznek önálló véleménnyel, azonban előfordul, 
hogy nem életminőségük javítása a prioritásuk egészségmagatartásuk fejlesztésével kapcsolatosan. Anyag és 
módszer: A felmérést 2020.márciusától 2020.áprilisáig végeztem, mely anonim és önkéntes eljárásmóddal 
készült. A budapesti Kodolányi Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem hallgatói között mértem fel 
egészségük szubjektív állapotának pár tényezőjét. A kutatásban 665 fő vett részt, amelyből 545 (68,27%) nő 
nemű, és 211 (31,7%) férfi nemű válaszadó volt. Az adatgyűjtés kvantitatív, keresztmetszeti, valamint kérdőív 
segítségével önbevallásos módon történt.  Beválasztási kritérium az aktív hallgatói jogviszony státuszának 
megléte volt. A kutatás lefolytatásához használt informatikai szoftver az Excel 2010 for Windows és SPSS23. 
Statisztikai módszerként leíró statisztikát alkalmaztam (átlag, szórás relatív gyakoriság ,medián, módusz, khi-
négyzet próba, Pearson féle korreláció analízis) Eredmények: A válaszadók 100%-a közül 56,4%-a (375 fő) 
válaszolta azt, hogy úgy véli eléggé egészségesen él. 35%-uk (233 fő) véleménye alapján kicsit él 
egészségesen, 6,6%-uk (44 fő) úgy gondolja, hogy nagyon egészségesen él, ezzel szemben 2%-uk (13 fő), 
ellenkező véleményen van, azaz meglátása szerint nem él egészségesen. Tehát a válaszadók kicsit több mint 
fele, úgy gondolja, hogy szubjektív egészségi állapota jónak mondható. Az eredmények alapján 
megállapítható, hogy szignifikáns összefüggés van a mindennapi élet által létrejött problémák sikeres kezelése 
és a rendszerese testmozgás között (r=0,045). Szignifikáns összefüggés mutatható ki a nemek és az 
egészségtudatosabb táplálkozásra, valamint, a rendszeres testmozgásra törekvés között.(p=0,06), továbbá 
összefüggés mutatható ki az egyetemi hallgatók egészséggel kapcsolatos értékorientációja és szubjektív jól- 
léte között (p=0,004).  Az eredményeket nagyban befolyásolják az egyén saját elképzelései az egészségéről. 
Következtetések: Megállapítható, hogy a fizikai aktivitás pozitív hatással van életvitelünk javítására. A 
rendszeres testmozgás hatással van egészségünkre mind mentálisan mind fizikailag. 
 
Kulcsszavak: egészség, egészségtudatosság, egészségmagatartás, sportolási szokások 
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Csathó Luca Éva1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő IV. évfolyam, nappali munkarend  

SZÜLÉSZNŐI HIVATÁS SZAKMAI SZEMMEL VALÓ MEGÍTÉLÉSE 

Célkitűzés: Kutatásunk célja volt feltárni, az egészségügyi dolgozók körében a munkával kapcsolatos értékek 
megítélését és a megelégedettséget. Továbbá, hogy a szocio-demográfiai és intézményi faktorok szerepet 
játszanak-e a kiégés kialakulásában. Adatok és módszerek: Kvantitatív és keresztmetszeti vizsgálatunkat egy 
Nyugat-magyarországi Oktatókórházban és online végeztük 2019.05.01-2019.10.31 között. Nem 
véletlenszerű, célirányos, szakértői mintavétel során a célcsoport a munkatapasztalattal rendelkező szülésznők 
és egészségügyi dolgozók, kizártuk azokat, akik egyáltalán nem rendelkeznek munkatapasztalattal (N=120). 
Kontrollcsoport az egyéb osztályon dolgozó egészségügyi dolgozók. Dokumentumelemzés főbb kérdéskörei 
szocio-demográfiai adatok, intézményi faktorok, Maslach Burnout Inventory (MBI). SPSS 20.0 program 
segítségével leíró statisztikát és χ2-próbát alkalmaztunk (p<0,05). Eredmények: A szülésznők és az 
egészségügyi dolgozók esetében nem találtunk szignifikáns különbséget az iskolai végzettség és a munkával 
kapcsolatos érték, megelégedettség; intézményi faktorok, kiégés változók esetén (p>0,05). Szülésznők 
körében az iskolai végzettség, egészségügyben letöltött idő és a burnout között szignifikáns kapcsolatot 
tapasztaltunk (p<0,05). Kontrollcsoportnál a nem, iskolai végzettség, jelenlegi munkahely esetében 
szignifikáns különbséget kaptunk a burnout tekintetében (p<0,05). Leíró statisztika alapján a válaszadók nagy 
része szülészeti és nőgyógyászati osztályon dolgozik. Következtetések: Az egészségügyi dolgozók fontosnak 
tartják a munkájukkal kapcsolatos értékeket, végzettségüktől függetlenül. (Gebriné Éles, Takács, Kósa, 
Heinrichné Kőszegi , & Lampek , 2017.) Úgy találtam, hogy az egészségügyi dolgozók elégedettek 
munkájukkal. Azonban több tényező által fokozottan veszélyeztettek a kiégés terén. Javasolnám olyan további 
kutatások elvégzését, amely a kiégés megelőzésére fókuszál. 
 
Kulcsszavak: szülésznők, munkával való megelégedettség, kiégés  
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Dósa Nikolett1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

SZOCIODEMOGRÁFIAI TÉNYEZŐK SZEREPE AZ ELHÍZÁSBAN 

Célkitűzés: A kutatás célja az volt, hogy megvizsgáljuk hogyan befolyásolják a szociodemográfiai tényezők 
az elhízás kialakulását a magyar lakosság körében. Adatok és módszerek: A vizsgálat során keresztmetszeti 
kutatást végeztünk. Saját készítésű online kérdőívet, 24 órás étrendi visszakérdezést, FFQ-t használtunk, 
melyet 290 fő töltött ki. Az adatokat leíró statisztikával, chi-négyzet próbával, Student-féle t próbával, 
korrelációs analízissel vizsgáltuk, Microsoft Office Excel 10 és SPSS 25. program segítségével. Az 
eredményket akkor tekintettük szignifikánsnak ha p≤0,05 volt. Eredmények: A magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők, szignifikánsan alacsonyabb (p=0,01) BMI-vel (24,37 kg/m2) rendelkeztek, mint 
az alacsonyabb iskolai végzettségűek (27,08 kg/m2). A lakhely nem befolyásolta a résztvevők tápláltsági 
állapotát. Az egyének BMI-je és a kereseti csoportok között nem találtunk szignifikáns különbséget (p=0,068). 
A nagyvárosokban élőknél átlagosan alacsonyabb napi energia bevitelt tapasztaltunk, mint a kisvárosokban 
élők esetében, azonban ez nem volt szignifikáns eltérés (p> 0,05). A különböző iskolai végzettséggel 
rendelkezők között nem találtunk szignifikáns különbséget az energia, és makrotápanyagok bevitelében. A 
kereseti csoportok energia-, és makrotápanyag bevitele között nem találtunk szignifikáns különbséget 
(p>0,05). Következtetések: A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a szocidodemográfiai tényezők hatással 
vannak az egyének tápláltsági állapotára és a táplálkozására, azonban a jövőben ajánlatos lenne, egy nagyobb 
esetszámú, részletesebb és több napos táplálkozási anamnézist vizgsáló kutatást végezni, hogy biztosabb és 
részletesebb képet kapjuk. 
 
Kulcsszavak: BMI, szociodemográfia, elhízás, táplálkozás  
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Erdődi Gyöngyvér1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

EMLŐDAGANATOS PÁCIENSEK TELJES TEST 18F-FDG PET/CT SORÁN ÉSZLELT GI 
TRAKTUS ÉRINTETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: Teljes test 18F-FDG PET/CT során észlelt gasztrointesztinális halmozások multiparametrikus és 
szövettani eredmények összefüggései emlődaganatos betegek körében. Adatok és módszerek: Azon 
emlődaganatos betegek eredményeinek vizsgálata történt kutatásunk alatt, akiknek teljes test 18F-FDG 
PET/CT vizsgálat során a gasztrointesztinális rendszerben halmozás volt felfedezhető, illetve ezen 
halmozásokból szövettani mintavétel történt. A halmozások SUVmax, SUVpeak, MTV és TLG értéke alapján 
leíró statisztika segítségével, kétmintás t próba és varianciaanalízis alkalmazásával méréseket végeztünk ezek 
összefüggéseinek vizsgálatára. Amennyiben a minta nem bizonyult homogénnek további statisztikai próbákat 
alkalmaztunk, melyek a Mann-Whitney és Kruskal-Wallis tesztek voltak. A statisztikai próbák során 95%-os 
valószínűségi szintet adtunk meg a szignifikancia szintnek. Eredmények: A kutatás során 250 beteg vizsgálati 
anyaga került megvizsgálásra, mely a kizárási kritérium eredményeként lecsökkent 17 beteg beteganyagára. 
Ezen 17 betegnek összesen 29 lézió került felfedezésre, 10 lézióból viszont nem történt mintavétel. A 
fennmaradó 19 elváltozásból négy malignus elváltozásnak, 15 pedig benignus elváltozásnak lett tipizálva 
szövettani képük alapján. Ezen elváltozások PET/CT képük és szövettani eredményeik korrelációt mutattak. 
Szignifikáns kapcsolat a multiparametrikus értékek között nem volt. Következtetések: A szövettan 21%-ban 
pozitív eredménnyel zárult. A SUVmax értékek ezen pozitív szövettani eredmények esetén emelkedettséget 
mutattak. Szignifikáns kapcsolat a multiparametrikus értékek között azonban nem volt. 
 
Kulcsszavak: kolonoszkópia, után követés, gasztrointesztinális rendszer, PET/CT, SUVmax, FDG, 
halmozás, emlődaganat, metasztázis  
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Fekete Dóra1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

CROHN BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ÉS TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAINAK 
VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: Szakdolgozatom célja a Crohn betegek életminőségének és táplálkozási szokásainak vizsgálata 
volt. Kutatásom során vizsgáltam a Crohn betegek életminőségét. Továbbá vizsgálatot végeztem a Crohn 
betegek élelmiszerfogyasztási gyakoriságára fókuszálva. Adatok és módszerek: A vizsgálatomat egy saját 
szerkesztésű kérdőívvel és két standard kérdőívvel végeztem, melyek az Élminőség kérdőív rövidített 
változata (The Short Form Health Survey is a 36-item, SF-36) és az Élelmiszerfogyasztási gyakorisági kérdőív 
(Food Frequency Questionnaire, FFQ) voltak. A kapott adatokat az SPPS 25.0 veziójával, illetve a Microsoft 
Office programcsomag használatával értékeltem ki. Az adatok feldolgozásához leíró statisztikai módszereket, 
T-próbát, One Way Anova-t, illetve Mann Whitney Test-et alkalmaztam. Az eredmények akkor voltak 
szignifikánsak, ha a p ≤ 0,05. Eredmények: A vizsgálatomban 58 nő és 46 férfi vett részt (n=104). 44 fő 
Baranya megyében él, 60 fő pedig Tolna megyében. Az eredmények azt mutatták, hogy a Tolna megyében 
élő Crohn betegek jobb életminőséggel rendelkeznek, mint Baranya megyében élő társaik (p=0,16). Az 
életminőség az étrend és a betegség fennállásának ideje között nem találtam szignifikáns összefüggést. Az 
élelmiszerfogyasztási gyakorisági kérdőív egyik eredménye volt, hogy a 41-65 év közötti korosztály több, 
halat, vajat, fehérkenyeret, zöldséget és vizet fogyaszt, mint a 18-40 év közötti Crohn beteg társaik. 
Következtetések: A Tolna megyében élő Crohn betegek jobb életminőséggel rendelkeztek. Az 
élelmiszerfogyasztási gyakorisági kérdőív által történt vizsgálat a 41és 65 év közötti korosztály 
eredményeiben mutatott szignifikáns eltérést.  
 
Kulcsszavak: Crohn betegség, életminőség, FFQ, étrend  
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Fekete Hanga1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

TRIATLONOSOK ÉS TÁJFUTÓK MOZGÁSMINTÁINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
ÉS FEJLESZTÉSE 6 HETES MOZGÁSPROGRAMMAL  

Célkitűzés: Vizsgálatunk célja volt a Funkcionális Mozgásminta Szűrés (FMS) segítségével összehasonlítani 
az utánpótláskorú triatlonisták és tájfutók funkcionális mozgásmintáit, mobilitási- és stabilitási képességeit 
egy 6 hetes korrekciós mozgásprogram előtt és azt követően. Adatok és módszerek: Prospektív kutatásunkba 
34 utánpótláskorú (14-23 évesek) triatlonista (n=19) és tájfutó (n=15) került beválasztásra önkéntes alapon, 
két különböző szegedi sportklubból. A felmérések megkezdése előtt az atlétákkal kitöltettünk egy általunk 
összeállított sportkarrierrel, edzésekkel és sérülésekkel kapcsolatos kérdéssort. A tanulmány lefolytatása a két 
sportág alapozó időszakában történt 2019-ben. A vizsgálati alanyok FMS szűrésére kétszer került sor; a 
mozgásprogram kezdete előtt 1 héttel, és a vége után 1 héten belül. A 6 hetes, heti két alkalommal, 45-60 
percben végzett korrekciós mozgásprogram úgy lett összeállítva, hogy az összes felfedezett diszfunkciót és 
hiányosságot javítsa, illetve pótolja. A statisztikai analízist az R statisztikai szoftver 3.6.2-es verziójával 
végeztük. A statisztikai próbák közül Wilcoxon tesztet, valamint Mann-Whitney U próbát alkalmaztuk, és a 
p<0,05 értéket tekintettük szignifikánsnak. Eredmények: Amíg a triatlonosok és a tájfutók mozgásprogram 
előtti FMS összesített pontszámaiban nem volt szignifikáns eltérés (p=0,709), addig a mozgásprogram utáni 
mérésen a két csoport közötti eltérés már szignifikáns volt (p=0,004). Mind a triatlonosok (p<0,001), mind 
pedig a tájfutók (p=0,0003) csoportjánál szignifikáns javulás volt észlelhető az FMS összesített 
pontszámaiban az első szűréshez képest. Az FMS eredményei alapján azonban a triatlonisták fejlődése 
nagyobb mértékű volt, mint a tájfutóké (triatlonisták átlagpontszáma= 16,26 ±1,48, tájfutók 
átlagpontszáma=14,53±1,77). Következtetések: A korrekciós program mindkét vizsgált csoport esetén 
hatásosnak bizonyult, azonban az a tény, hogy a mozgásprogram végére a két sportág sportolói között 
szignifikáns eltérés volt tapasztalható az FMS szűrés eredményeiben azt jelzi, hogy a fejlődés mértékét az 
edzések mennyisége és a terhelés mértéke is nagyban befolyásolhatja.  
 
Kulcsszavak: FMS, triatlonista, tájfutó, mozgásprogram, összehasonlítás, korrekció, fejlődés  
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Frank Eszter Anita1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

AZ L-LEUCIN AMINOSAV ÉS AZ ASZPARTÁM MESTERSÉGES ÉDESÍTŐSZER HATÁSA 
ÁLLATKÍSÉRLETES MODELLBEN 

Célkitűzés: A magas állati eredetű fehérje és a mesterséges édesítőszerek fogyasztása egyre népszerűbbé vált 
világszerte. A két témakörben megoszlanak az eredmények. Ezért fontosnak tartottuk kutatásunk elindítását a 
leucin és az aszpartám energetikai hatásainak felderítésében. Adatok és módszerek: Célunk volt 
megvizsgálni a leucin és az aszpartám akut energiaszabályozásra gyakorolt hatását, ICV-n keresztül adott 
vizsgálati anyagok segítségével a maghőmérséklet és táplálékfelvétel változásaira. Kísérleteinkben 3-6 
hónapos hím Wistar patkányokat használtunk, melyeket 3 csoportra osztottunk fel: leucint, aszpartámot és 
sóoldatot kapó. A kísérleti anyagokat intracerebroventrikulárisan (ICV) injektáltuk be, majd 3 órán keresztül 
vizsgáltuk a patkányok maghőmérsékletét vagy táplálékfelvételét. Az adatok statisztikai kiértékeléséhez 
többváltozós varianciaanalízist (ANOVA) használtunk. Az eredményeket akkor tekintettük szignifikánsnak, 
ha p≤0,05 volt. Eredmények: Az ICV-n adott leucin akutan szignifikánsan csökkentette a táplálékfelvételt a 
sóoldat csoport állataihoz képest (p=0,08). Az aszpartám esetében különösebb eltérés nem volt megfigyelhető 
(p=0,423), viszont a fogyasztott táp mennyisége kevesebb volt áltagosan 1,23 ± 0,27 grammal. Viszont az 
agyba adott leucin nem rendelkezett maghőmérsékletet befolyásoló hatással a többi csoporthoz viszonyítva. 
Továbbá az ICV-n injektált aszpartám megemelte a patkányok maghőmérsékletét a leucin és sókontroll 
csoportokhoz képest (p<0,01). Az ICV-n adott aszpartám nem okozott szignifikáns eltérést a táplálékfelvétel 
mennyiségében a többi csoporthoz képest. Az elfogyasztott táp mennyisége a másik két csoport értékei között 
volt, mely átlagosan 6,4 ± 0,84 gramm tápot jelentett (0,019 g/ttkg/egyed). Következtetések: A korábbiak 
alapján megállapítottuk, hogy az agyban keringő leucin étvágy csökkentő hatással rendelkezik Az aszpartám 
maghőmérsékletet emelő tulajdonsága miatt annak enyhe anyagcsere növelő hatására következtethetünk. 
Összességében elmondhatjuk, hogy a leucin és az aszpartám anyagcserére gyakorolt tulajdonságainak 
témakörében további vizsgálatokra lenne szükség.  
 
Kulcsszavak: aszpartám, leucin, elhízás, táplálékfelvétel, maghőmérséklet, intracerebroventrikuláris  
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Galambosi Rebeka1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁRA, SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLT MŰANYAG EDÉNYEK 
POTENCIÁLIS GENOTOXIKUS HATÁSA 

Célkitűzés: A XXI. században hatalmasat emelkedett a műanyag tárolóedény utáni kereslet, jól 
alkalmazhatóak az étel szállítására és tárolására egyaránt. Szakirodalmak azonban felvetik, hogy nem 
kívánatos anyagok oldódhatnak ki belőlük az ételbe és egészségkárosító hatásuk lehet. Kutatásunk célja, 
különböző fajta és árkategóriában levő műanyagok jelenlétének a vizsgálata, mikróhullámú sütőben melegítés 
után és forralóval melegített oldat műanyag dobozba helyezése után. Adatok és módszerek: Munkánkban 5 
különböző műanyag edényt vizsgáltunk, a vizsgálathoz 3 különböző álltalunk készített élelmiszer modellt 
használtunk. 4%-os ecetsavas oldatot, 4%-os etanolos oldatot és csapvizet, mely az élelmiszerek nagy részét 
alkotja. A genotoxicitást Comet assay teszttel, a mutagenitást Salmonella Ames teszt segítségével vizsgáltuk. 
Üveg edényes kontroll vizsgálatot használtunk negatív kontrollként. Mintáinkat mikrohullámú sütő és forraló 
eszköz segítségével melegítettük forrásig. Az eredményeket leíró statisztikával, T-próbával, Mann-Withney 
U teszt segítségével elemeztük IBM SPSS 25.0 program segítségével. A képek elemzéséhez Comet assay IV. 
Perceptive Instruments Ltd programot használtunk. Akkor tekintettük szignifikánsnak az eredményeket, ha 
p≤0,05 volt. Eredmények: Eredményeink alapján nem találtunk különbséget az alacsonyabb és drágább 
árkategóriába eső műanyagok között, illetve a mikróhullámú sütő által melegített minták sem mutattak eltérő 
eredményt a forraló edényben melegített mintákkal szemben. Kiemelendő még, hogy a Comet Assay elemzése 
során kiderült, hogy a nagyobb expozíciós idő alatt sem történt nagyobb mértékű DNS károsodás. Az 1-es és 
2-es mintánknál csak genotoxicitás rizikója volt jelen, míg a 3-as, 4-es és 5-ös mintáknál mutagenitás rizikója 
is tapasztalható volt. Következtetések: A mikrohullámú sütővel melegített minták nem mutattak nagyobb 
eltérést a forralóval melegített mintákkal szemben. A nagyobb expozíciós idő sem okozott szignifikánsan 
nagyobb eltérést a nem inkubált mintákhoz képest. Nem kaptunk egyértelmű eredményt és ezáltal választ arra, 
hogy kijelenthessük a műanyag edények használata teljes mértékben biztonságos, így szorgalmazzuk ezen 
vizsgálatok folytatását. 
 
Kulcsszavak: mutagenitás, genotoxicitás, műanyag, mikrohullámú sütő, DNS  
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Gárdos Lili1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

IDŐSOTTHONBAN ÉLŐ, DEMENCIÁVAL KÜZDŐ BETEGEK TESTÖSSZETÉTELÉNEK ÉS 
OTTHONI TÁPLÁLKOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: Kutatásunk céljak felmérni az enyhe demenciával küzdő lakók krónikus betegségeinek 
(cukorbetegség, magas vérnyomás, hiperkoleszterinémia és felnőttkori kóros elhízás) számát és fajtáját, a 
kedvelt ízvilágot, a sportolási és dohányzási szokásokat, a korábbi lakhely fajtáját, az iskolai végzettséget és 
a kapott gyógyszeres és dietoterápiás kezelés hatását a betegek testösszetétele, az otthonba kerülés előtti 
élelmiszer-fogyasztási gyakoriságra és a demencia kialakulásának időpontjára. Adatok és módszerek: 
Kvantitatív, retrospektív vizsgálatot végeztünk Budapesten 2020 februárja és márciusa között, kettő idősek 
otthonában, célirányos mintavétellel enyhe demenciával küzdő betegek körében (n=48). Beválogatási 
kritérium volt a Mini-Mentál Teszten elért 15 és 24 közötti pontszám. Omron BF-508-as testösszetétel-elemző 
készülékkel mértük fel a lakók testösszetételét. Saját szerkesztésű kérdőívet és FFQ-t alkalmaztunk. Leíró 
statisztikai elemzést, valamint khi-négyzet próbát, Anovát, független mintás t-próbát, nemparametrikus 
Kruskal-Wallis tesztet és korrelációt végeztünk. A statisztikai próbákat SPSS szoftverrel végeztük, a 
szignifikanciát p<0,005-nél határoztuk meg. Eredmények: A mintánkon belül 91,7%-ban fordult elő 
krónikus betegség. A demensek 91,7%-a részesült gyógyszeres terápiában, míg dietoterápiában csak 66,8%-
a. Egyik kapott terápia esetében sem találtunk összefüggést a krónikus betegség és a demencia kialakulásának 
ideje között. A margarin gyakori fogyasztása védőfaktornak bizonyult a hiperkoleszterinémiások (p<0,029) 
és a kórosan obezek körében is (p<0,021). A barnakenyér fogyasztása a cukorbetegségben szenvedők körében 
halasztotta el jelentősen (p<0,003) a demencia kialakulásának időpontját. Következtetések: Összeségében 
kijelenthetjük, hogy a demencia szempontjából a kapott gyógyszeres vagy táplálkozásterápia pozitívnak 
remélt hatása nem érvényesül. A kedvelt ízvilág és ételkészítési mód sem befolyásolja a demencia 
kialakulásának időpontját. A dohányzás és a stressz negatívan, míg bizonyos élelmiszerek viszont preventív 
funkcióval bírtak a mintánkon belül. 
 
Kulcsszavak: demencia, táplálkozás, testösszetétel  
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Gerendai Enikő1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő IV. évfolyam, nappali munkarend  

CSÁSZÁRMETSZÉS UTÁNI ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: Kutatásunk célja volt, hogy a császármetszés és a spontán szülés milyen hatással van az 
édesanyák életminőségére. Adatok és módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti kutatásunkat a dunaújvárosi 
Szent Pantaleon Kórházban és online formában végeztük 2019.03.31-2019.11.30. között. A nem 
véletlenszerű, célirányos szakértői mintavétel során célcsoportnak tekintettem, akik császármetszéssel vagy 
spontán szültek, először vagy többedszer, kizártam, akiknél korábban vetélés zajlott le (N=200). 
Kontrollcsoportunk a spontán szült édesanyák. Dokumentumelemzés főbb kérdéskörei voltak a szocio-
demográfiai adatok, szüléstörténeti és életminőségre irányuló kérdések és az SF-36 kérdőív. SPSS 20.0 
program segítségével leíró statisztikát és χ2-próbát alkalmaztunk (p<0,05). Eredmények: A 
császármetszéssel vagy spontán szült édesanyák körében a családi állapot és a szülés utáni mobilizáció között 
nem kaptunk szignifikáns különbséget (p>0,05). A szülés módjai és a vizeletürítési zavar között szignifikáns 
különbséget találtunk (p<0,05). A székletürítési zavar és a szülési módok között nem tapasztaltunk 
szignifikáns különbséget (p>0,05); valamint az előzetes császármetszésen átesett édesanyák körében a 
spontán szülés és a biztonságérzet között szintén nem (p>0,05). A császármetszéssel szült édesanyák 
szülésének terhességi hete és a boldogságérzet között szignifikáns különbséget kaptunk (p<0,05); továbbá a 
szülési módok és a nemi élet problémái között is (p<0,05). Következtetések: A császármetszéssel és a spontán 
szült édesanyák családi állapota nem befolyásolja a szülés utáni mobilizációt. A szülés módjai a székletürítési 
zavar kialakulására nincsenek hatással, viszont a vizeletürítésre igen. Az előzetes császármetszésen átesett 
édesanyák körében a spontán szülés nem játszott szerepet a félelem kialakításában. A szülési módok esetében 
a szülés terhességi kora nincs befolyással a depresszió létrejöttére. A szülési módok befolyásolják a nemi 
életet. (Valadan, és mtsai., 2014.) 
 
Kulcsszavak: császármetszés, spontán szülés, életminőség  
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Gillich Viktória1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

FIZIKAI AKTIVITÁS ÉS ÉLETMINŐSÉG VIZSGÁLATA RHEUMATOID ARTHRITISBEN 
SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: A Rheumatoid Arthritis az egyik leggyakoribb autoimmun reumatológiai kórkép. Célunk a 
kutatással bebizonyítani a fizikai aktivitás jelentőségét Rheumatoid Arthritis-ben szenvedő betegek körében 
a jobb életminőség és funkcionális állapot érdekében. Adatok és módszerek: Keresztmetszeti, kvantitatív, 
célirányos, nem véletlenszerű, kényelmi mintavétel. A kutatást az esztergomi Vaszary Kolos Kórház 
Reumatológiai Osztályán végeztük papír alapú, önkitöltős kérdőívekkel. A vizsgálatban 52 beteg vett részt, 
orvosi diagnózisuk szerint Rheumatoid Arthritisben szenvednek, a 18. életévüket betöltötték és nem 
szenvednek akut vagy egyéb súlyos krónikus megbetegedésben. Alkalmazott módszerként sajátszerkesztésű 
kérdőívet, Health Assessment Questionnaire (HAQ), Short-Form 36 (SF-36) és WHO Globális Fizikai 
Aktivitás (GPAQ) kérdőíveket használtunk. Statisztikai elemzéseket Microsoft Office Excel programmal 
végeztünk. Adatelemzéssel regressziót, korrelációt számoltunk, különbözőség vizsgálathoz t-próbát 
alkalmaztunk és ANOVA varianciaanalízist végeztünk. Eredmények: 52 felmért beteg (átlag életkoruk 56,87 
± 10,8) eredményei alapján az életminőség és fizikai aktivitás közötti összefüggés MET/hét és perc/hét 
értékekkel számolva (p=0,038, r=0,29 és p=0,017 és r=0,33) szignifikánsnak bizonyult. Különbözőség 
vizsgálat segítségével az életminőség vizsgálata során a normálértékek és a kapott eredmények közötti 
különbség szignifikáns eredményt mutatott (p=0,032). Szignifikáns összefüggést mutat a fájdalom és az 
üléssel töltött idő (p=0,02, r=0,32), a segédeszközt használó betegek funkcionális állapota és az üléssel töltött 
idő (p=0,049), a fájdalom és az egészségről alkotott szubjektív vélemény kérdése (p<0,001, r=0,51) és a 
funkcionális állapot a fizikai aktivitással MET/hét és perc/hét értékeket vizsgálva (p=0,005, r=0,41 és 
p=0,003, r=0,38). Következtetések: Következtetés: Eredményeink és nemzetközi szakirodalom alapján a 
fizikai aktivitás jelentősen befolyásolta az életminőség alakulását. Fontos tényező továbbá a funkcionális 
állapot hatása és a fájdalom mértéke is a fizikai aktivitásra Rheumatoid Arthritis-es betegek körében.  
 
Kulcsszavak: Rheumatoid Arthritis, életminőség, fizikai aktivitás, Short Form 36 kérdőív, WHO Globális 
Fizikai Aktivitás kérdőív  
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Gombárovity Elvira1 
1Zombor – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  

VÉRADÁSSAL SZEMBEI ATTITŰD A MAGYAR LAKOSSÁG KÖRÉBEN 

Célkitűzés: A véradók számának növelése érdekében célunk volt megállapítani mely okokból kifolyóan nem 
vesznek részt az alanyok véradáson. Vizsgáltuk a résztvevők véradási szokásait, aktivitását és felmértük 
tudásszintjüket a véradással kapcsolatban. Adatok és módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti 
vizsgálatunkban nem véletlenszerű, kényelmi mintavételt alkalmaztunk, melyet Zombor és Szabadka 
vonzáskörébe tartozó településeken végeztünk. A célcsoportot a 18 évet betöltött és a 65 életévet nem 
meghaladó személyek alkották. (N=138) Az adatgyűjtéshez egy saját készítésű kérdőívet használtunk 
melynek a főbb kérdéskörei: szocio-demográfiai adatok, szűréssel szembeni attitűd, véradással kapcsolatos 
ismeretszint, véradási szokások és a saját egészségi állapot megítélése. Az adatokat Microsoft Office Excel 
segítségével elemeztük. A két változó közötti összefüggés megállapítására korrelációszámítást végeztünk. 
Eredmények: A minta 62,3%-a nő, és 37,6%-a férfi volt. A felmérésben résztvevők 74,6%-a még nem vett 
részt véradáson, valamint 25,3%-a adott már vért valaha. A véradástól távolmaradók 67,9%-a már gondolt rá, 
hogy vért adjon. A távolmaradás legfőbb okai a tűszúrástól való vélelem (22,3%) és az időhiány (22,2%). A 
megkérdezettek csupán 3%-a alacsony, 41%-a közepes és 57%-a rendelkezett magas szintű tudással a véradást 
illetően. A tudásteszt és az életkor között biztos, de gyenge korrelációs kapcsolatot találtunk. (r=0,36, p<0,05) 
Következtetések: A kapott eredmények alapján úgy véljük, hogy szükség van a további hatékony 
tájékoztatásra a véradás fontosságáról, valamint fontos a véradás lehetőségének megteremtése.  
 
Kulcsszavak: véradás, tudásszint, önkéntes, adományozás, távolmaradás  
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Gönczy Gergő1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

A MAGYAR KERÉKPÁRVERSENYZŐK HOSSZÚ TÁVÚ FÁRADTSÁGÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE 
VASSTÁTUSZUKKAL 

Célkitűzés: Kutatásunkban egy budapesti kerékpáros egyesület versenyzőit vizsgáltuk. Választ kerestünk 
arra, hogy a versenyszezon végére kialakuló hosszú távú fáradtságuk összefüggésben lehet-e vasstátuszuk 
alakulásával, arra hogy étrendi tényezője lehet-e az esetleges vashiánynak ilyen magas szintű 
sportteljesítmény mellett, és hogy a sportolók önként milyen rendszerességgel vettek részt kontroll céljából 
laborvizsgálatokon önként az előző versenyszezonban. Adatok és módszerek: Tanulmányunkban 22 fő vett 
részt, akikkel 3 laborvizsgálatot végeztünk a 2019-es versenyszezon során egy budapesti egészségügyi 
központ segítségével, valamint egy saját szerkesztésű szubjektív teljesítmény megítéléséről, versenyzési 
gyakoriságról, étrend-kiegészítőfogyasztásról, azon belül részletezve a vastartalmúakat, ételkészítési és 
élelmiszerfogyasztási kérdéssort töltettünk ki. Az adatok értékelését korrelációelemzéssel, t-próbával, 
kereszttábla elemzéssel végeztük. Eredmények: Kutatásunk alapján nem lehet egyértelműen kijelenteni. 
hogy a vasstátusz (p=0,867) vagy az étrendi vasbevitel (p=0,052), vagy akár a rendszeres alacsony dózisú 
vasszupplementáció (p=0,984) ráhatással lenne a hosszú távú fáradtságra. A vizsgált versenyzők több mint 
negyedénél (N=6; 27,3%) alakult ki vashiány júliusra. A sportolók önkéntes laborvizsgálatokon való 
részvételi aránya szerint 4-en egyáltalán nem, 5-en évi egyszer, 4-en kétszer, 7-en háromszor és 2-en háromnál 
többször jelennek meg kontrollon a kötelező 1 sportorvosi vizsgálaton felül. 
 
Kulcsszavak: vas, vasstátusz, hosszú távú fáradtság, kerékpárversenyzők, állóképességi sportolók, anaemia, 
sport anaemia  
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Gyetvai Krisztina1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika V. évfolyam, nappali munkarend  

BAKTERIÁLIS PHLEBITIST OKOZÓ MIKROORGANIZMUSOK VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: Jelen munkásságom célja, hogy némi bepillantást nyújtsak egy problémába, mely nem 
mostanában vetette fel a fejét, ám annál súlyosabb következményekkel jár, és noha sok megelőző intézkedést 
vezettek már be ennek megoldására, jelenleg nincs olyan óvintézkedés, mely 100%-os hatékonysággal bírna 
és küszöbölné ki ezen veszélyforrást, mely nem más, mint a nozokomiális fertőzések. Vagyis azon infekciók, 
melyek a kórházi tartózkodás alatt, vagy a kórházból való távozás után jelennek meg. Ezeket általában a 
kórházi személyzet közvetíti, esetleg valamilyen kórházi berendezésből eredeztethető, és az egészségügyre 
talán a legsúlyosabb terhet rója mind a mai napig. Leküzdésére eddig a legkomolyabb tevékenységet 
Semmelweis Ignác vezette be a kézmosással, s így egy egész veszélyeztetett csoport halálozási rátáját tudta 
drasztikusan visszafogni. Azóta majd 200 év telt el, ám a mai napig minden egészségügyi dolgozó vonakodva 
beszél a témáról, azt is csak nagyon tömören, hisz ki tudja, okozott-e már bármelyikük szeptikus állapotot 
valamelyik betegének. Kutatásom célja az volt, hogy rávilágítsak ezen probléma súlyosságára, 
naprakészségére és arra, hogy milyen hosszú út áll még az orvostudomány előtt annak érdekében, hogy ne 
jelentsen a betegek számára kockázatot a kórházba való befekvés. Adatok és módszerek: Kutatásunk 
kvalitatív, kvantitatív, experimentális, továbbá prospektív elemeket tartalmaz. Helye a pécsi 400 ágyas 
klinika sebészeti és a mellkas sebészeti osztályai, ideje 2019. január – 2019. december. A hazabocsátásra váró 
betegekből (31 páciens) eltávolítottuk a kanülvégeket, majd mikrobiológiai tenyésztést végeztünk: kioltottuk 
különböző táptalajokra és kórházhigiéne monitorokra. Eredményeinket Excel táblázatba vezettük fel, 
statisztikai analízist az Excel táblázat és az SPSS rendszer segítségével végeztünk. Eredmények: 
Tapasztalataink szerint a két osztály között nem releváns az eltérés a kórokozók számában és minőségében, 
és a vártnál több esetben kaptunk pozitív eredményt. Következtetések: Sokkal nagyobb figyelmet kell 
fordítani a nozokomiális fertőzések megelőzésére, továbbá változtatni kell a nozokomiális fertőzések elleni 
jelenlegi stratégián, emellett további kutatásokra van szükség ezen a területen. 
 
Kulcsszavak: mikrobiológia, kanül, nozokomiális fertőzés, kórház, phlebitis  
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György Anita1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

AZ ELHÍZÁS ELŐFORDULÁSA GYERMEKKORBAN 

Célkitűzés: Kutatásunk arra irányult, hogy megvizsgáljuk, egy anyagcsere szakrendelés keretén belül, 
obezitással gondozott gyermekek súlytöbbletének mértékét és annak kialakulásának a kezdetét, 
feltérképezzük az elhízáshoz társuló megváltozott laboratóriumi eredményeket és vérnyomás értékeket, 
valamint tanulmányozzuk az emelkedett szülői BMI jelentőségét a gyermek elhízására irányultan. További 
célunk volt felmérni a fizikai aktivitást, valamint annak hatását a testtömegindexre nézve. Adatok és 
módszerek: Azok a gyermekek vettek részt a vizsgálatban (n=794, átlagéletkor első megjelenésnél 9,25±3,5 
év), akik a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika Anyagcsere szakrendelés keretén belül vannak gondozva 
túlsúllyal, elhízással. Kérdőív szolgált alapul adatgyűjtéshez, továbbá antropometriai méréseket, labor 
paramétereket is figyelembe vettünk, valamint képalkotó diagnosztikai eljárást alkalmaztunk a kutatás során. 
Eredmények: Tanulmányozásunk során kiderült, hogy igen jelentős súllyal (723 fő: >97 BMI percentil) 
jelentek meg gondozáson, mely leggyakrabban óvodás és kisiskolás korban alakult ki. Több esetben találtunk 
elhízáshoz társultan hyperinzulinaemiát (57 fő), emelkedett triglicerid (59 fő) és koleszterinszintet (83 fő) 
illetve magasabb vérnyomás értékeket. A szülői BMI pozitívan korrelál a gyermek BMI precentil értékével 
(p<0,001), mindemelett a táplálkozási szokások is nagymértékben befolyásolják a túlsúly, elhízás kialakulását 
(750 fő nem figyel az étkezésre). A szabadidős testmozgás mértéke és a gyermek BMI percentil értéke között 
nem találtunk szignifikáns kapcsolatot (p=0,052). Összevetettük a családban megjelenő hypertonia 
előfordulását a gyermekek szisztolés, illetve diasztolés vérnyomás percentil értékeivel. Egyik esetben sem 
találtunk szignifikáns összefüggést (p=0,080, p=0,064). Következtetések: Azt állapítottuk meg, hogy a 
szülőknek meghatározó szerepe van a gyermek életében, mind az öröklött genetikai tényezőkön keresztül, 
illetve az életmódbeli szokások kialakításában. Fontos lenne a szülőkben tudatosítani, hogy a gyermekkori 
elhízás súlyos problémákat hozhat magával az évek során, ennek értelmében a szülők feladata is a helyes 
táplálkozási habitus kialakítása és a testmozgásra való ösztönzés. 
 
Kulcsszavak: gyermekkori elhízás, BMI percentil, szövődmények  
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Heck Róbert Roland1 
1Pécs – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – népegészségügyi ellenőr IV. évfolyam, levelező 
munkarend  

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 1960-1990 

Célkitűzés: Vizsgálatunk célja feltárni az 1960-1990 közötti élelmiszerbiztonsági helyzetet, áttekinteni az 
Országos Epidemiológiai Központ, a Központi Statisztikai Hivatal és a Közegészségügyi Intézet adatait, 
felkutatni a különféle releváns cikkeket, tanulmányokat, statisztikai adatokat. Utánajárni, hogy az ekkor 
született 1976. évi IV. törvény, az élelmiszerekről szóló törvényen kívül, milyen egyéb rendelkezéseket hozott 
az akkori kormány, a lakosság érdekében. Adatok és módszerek: A retrospektív kutatás során kvalitatív és 
kvantitatív tényezőket egyaránt figyelembe vettünk. Az adatokat a Közegészségügyi Intézet könyvtárában, 
valamint a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárában gyűjtöttük. A fellelt, témához kapcsolódó adatokat 
kigyűjtöttük: az évenkénti megbetegedettek és a halálozások számát, majd területenként, hónaponként és 
korcsoportonként egyaránt rendszereztük és Excel program segítségével kimutatásokat készítettünk. 
Eredmények: Ebben az időszakban a salmonellosisban megbetegedettek száma 180470 fő, a kórházi 
ápolásban részesítettek száma 59754 fő, infekcióban elhunytak száma 200 fő volt. Az országos átlag 
többszörösét jelentették a fővárosból 26853 fő, Veszprém megyéből 10903 fő megbetegedését igazolták a 
labordiagnosztikai eljárás során. A regisztrált korcsoportos megbetegedés 0-9 éves korosztályt tekintve 63811 
igazolt eset történt, 30-39 éves korosztályt tekintve 22357 igazolt eset volt, míg a 60 év feletti korosztály 
esetén mindössze 12505 igazolt esetet jelentettek. A halálozás 60 év feletti korosztályban a legmagasabb, a 
megbetegedettek 1%-a hunyt el, azaz 125 fő. A 0-9 éves korosztályban a megbetegedettek 0,067 %-a hunyt 
el, azaz 43 fő. Következtetések: Magyarországon az élelmiszerek által közvetített megbetegedések alakulását 
tekintve a salmonellosis számlájára írható a megbetegedések kiemelkedő nagyságrendű része. Ebben szerepet 
játszottak a tömeges megbetegedések, a nem megfelelő higiénés körülmények, az új salmonella kórokozók 
megjelenése. A salmonella genus tagjai által kiváltott gasztrointesztinális megbetegedéseket követve, 
jutottunk el a HACCP rendszerrel egyidős Nemzeti Salmonella Központ alapításának körülményeihez, 
munkájuk fontosságának megértéséhez. 
 
Kulcsszavak: Élelmiszerbiztonság, Salmonella, Salmonellosis, Közegészségügy, HACCP  
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Hegyháti Kinga1 
1Kaposvár – PTE Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola – 11/A osztály 

18 F-FDG PET/MR PREDIKTÍV ÉRTÉKE KEMORADIOTERÁPIÁBAN RÉSZESÜLŐ FEJ- 
NYAK DAGANATOS BETEGNÉL – ESETTANULMÁNY 

Célkitűzés: A hibrid képalkotó technikák szerepe a komplex onkoterápiában egyre jelentősebb. A PET/MR 
multimodális képalkotó eljárás képanyaga számos paramétert tartalmazhat, melyek alapján előre 
megjósolható a terápia hatékonysága. Jelen esettanulmány a célja az ehhez kapcsolódó vizsgált módszertan 
bemutatása. Adatok és módszerek: Az esettanulmány alanya egy szövettanilag igazolt gége laphámrákos, 
kemoradiációban részesülő beteg. A kezelés előtti PET információk, és a diffúzió súlyozott MRI alapú 
Apparent Diffusion Coefficient (ADC) vizsgálata megtörtént. PET paraméterek félautomata szegmentálással, 
(Maximum Standardized Uptake Value [SUV max ], Peak Lean Body Mass Corrected SUV Uptake Value 
[SUL peak ], Metabolic Tumor Volume [MTV], Total Lesion Glycolysis [TLG]), míg az ADC szeletenként 
manuálisan szegmentálva került meghatározásra. Ezt követően restaging PET/MR alapján (3 hónap a kezelés 
után), a terápiás válasz megállapítása a European Organisation for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC) kritériumrendszer szerint történt. Eredmények: Az MRI paraméterek közül az ADC mean (1110,3 
10-6 mm 2 /s) került beválasztásra, míg a PET képanyagból származtatott egyszerű szemikvantitatív értékek 
(SUV max : 8,6; SUL peak : 6,5) és a komplex paraméterek (MTV: 93,94 cm 3 ; TLG: 20,9) lettek kiválasztva 
a terápiás válasz előrejelzésére. Vizsgálva a terápiás választ, a beteg a komplett remisszió (CR) kategóriába 
került besorolásra. Következtetések: Az alkalmazott módszer, a szakirodalommal összhangban megfelelő 
lehet további vizsgálatokra. Hosszabb távú utánkövetés segítheti a szélesebb spektrumú értékelést. 
 
Kulcsszavak: PET, MR, terápiás válasz, esettanulmány  
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1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  

A FIATALOK DOHÁNYZÁSI SZOKÁSAI NAPJAINKBAN 

Célkitűzés: A kutatásom fő célja, hogy rávilágítsak, melyek azok a fő tényezők a fiatalok körében, amelyek 
szerepet játszanak a dohányzás elkezdésében, mennyire befolyásolja a gyermek dohányzását az, ha a szülei is 
dohányoznak, illetve, milyen mértékben terjedt el körükben az elektromos cigaretta használata. Adatok és 
módszerek: A kutatásomat kérdőív segítette, melyet a fiatalok önként, név nélkül töltöttek ki. A kérdőíveket 
a Google kérdőívszerkesztő programjával készítettem és online osztottam meg, amit később a Facebookon 
került terjesztésre. A kérdőív 2020. február 13. és 2020. március 04. között volt elérhető. A vizsgálatban 122 
fő vett részt, akik 18-21 év közötti dohányzó fiatalok voltak. A kutatás során IBM SPSS Statistics 24 
statisztikai programokat használtam. Az adatok elemzésére leíró statisztikák, a változók közötti összefüggések 
analizálására Khi- négyzet próba készült. Eredmények: A minta 63,1%-a naponta dohányzik, míg a 
válaszadók 36,9%-a alkalmi dohányosnak vallotta magát. Az adatok elemzéséből kiderült, hogy a fiatalok 
33,6%-a 1-10 szál cigarettát szív el naponta, míg 20 szál felett mindössze 6,6%-uk. A kutatásomból kiderült, 
hogy a fiatalok 56,6%-nál minimum az egyik szülő dohányzik. Jelenleg elektromos cigarettát a minta 96,7%-
a nem használ, de a minta 68%-a élete során már kipróbálta. Következtetések: Az eredményeim alapján 
megállapítható, hogy az elektromos cigaretta használata a dohányzó fiatalok között nem annyira elterjedt. A 
minta szerint a fiatalok dohányzásában jelentős szerepe van a kortárshatásnak, ezért fontosnak tartom a 
prevenciós tevékenységek elősegítését a fiatal felnőttek körében. 
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Hoffmann Edina1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  

INTRAUTERIN KÖTŐDÉS AZ ANYA-MAGZAT KÖZÖTT 

Célkitűzés: Manapság egyre gyakrabban kutatott téma az anya-magzat közötti kapcsolat. Az anya-magzat 
kötelék, az anya, magzata felé irányuló kontaktusát jelenti, ami várandósság elején már kezd kialakulni és a 
végére egészen intenzívvé válhat. Vizsgálatom célja, hogy feltérképezzem, a várandósok milyen módszereket, 
milyen gyakorisággal alkalmaznak az anya-magzat kötődés megteremtésére és milyen faktorok segítik, vagy 
akadályozzák a kötődés erősségét Adatok és módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálatomhoz a 
kérdőívek online kerültek megosztásra. A nem véletlenszerű mintába azok a nők kerültek, akiknél 
diagnosztizálták a graviditásukat és önkéntesen vállalták a részvételt (n=171). Beválasztási kritérium a 20. 
gesztációs hét betöltése volt. Adatgyűjtés 2020. februárjában saját készítésű és standard (MFAS-HU) 
kérdőívvel történt. A standard mérőeszközzel az anya-magzat kötődés minőségét vizsgáltam. Az adatok 
kiértékelése az SPSS for Windows 13.0 verziójával és Microsoft Excel statisztikai programmal történt. Leíró 
statisztikák, valamint a változók közötti összefüggések elemzésére Khi – négyzet próbát és Fisher’s Exact 
tesztet alkalmaztam. Eredmények: A minta 71%-a erős kötődést alakított ki magzatával. Az anya-magzat 
napi szintű kapcsolatfelvételét pozitívan befolyásolta a várandósság során fellépő testsúlyváltozások 
elfogadása (p=0,01), a védőnő támogató magatartása (p=0,05) és az apa jelenléte a várandósgondozáson 
(p=0,004). Az anya magasabb iskolai végzettsége (p=0,001), a magzat nemének az ismerete (p=0,045) 
pozitívan hatott az anya-magzat kötődés intenzitására. Következtetések: A megfelelő társas- és védőnői 
támogatás, az érzelmi biztonság elősegíti az anya-magzat interakció létrejöttét. Védőnőként kiemelkedő 
feladatnak tartom az anyával elfogadtatni a várandósságát és felkészíteni őt a gyermek fogadására nem csak 
fizikai, tárgyi, hanem érzelmi szempontból is. 
 
Kulcsszavak: anya-magzat kötődés, kapcsolatfelvétel gyakorisága, anya testképe, magzat nemének ismerete, 
társas támogatás, védőnő  
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Horváth Alexandra Mónika1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő III. évfolyam, nappali munkarend  

A NYUGTALAN LÁB SZINDRÓMA ELŐFORDULÁSÁNAK ÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTTAL 
VALÓ KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA VÁRANDÓS ANYÁK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: Kutatásunk célja volt feltárni a gravidák körében a nyugtalan láb szindróma (RLS) előfordulási 
gyakoriságát és összefüggését az egészségi állapot mutatóival. Adatok és módszerek: Kvantitatív, 
keresztmetszeti vizsgálatunkat 2020-ban végeztük második, illetve harmadik trimeszterben lévő várandósok 
körében (n=196). A minta kiválasztása nem véletlenszerű, kényelmi mintavételi módszerrel történt, kizárásra 
kerültek a gemini gravidák. Adatgyűjtéshez saját szerkesztésű és standard kérdőívet (International Restless 
Leg Syndrome Study Group–kérdőív, Athén Inszomnia Skála (AIS), SF-36-, Connor–Davidson Reziliencia, 
Koherencia-érzet – Senses of Coherence13 kérdőív) használtunk, melyet online felületen osztottunk meg. Az 
adatok elemzéséhez Pearson korrelációszámítást, valamint χ 2- próbát alkalmaztunk (p<0,05). Eredmények: 
A megkérdezett gravidák átlag 27,92 ±7,66 gesztációs hétben voltak, 54,08%-a első gyermekét várta. RLS a 
válaszadók 4,08%-át érintette súlyosan, 31,63%-át mérsékelten. Eredményeink alapján a súlyos nyugtalan láb 
szindróma kedvezőtlen egészségi állapotmutatókkal (szociális funkció, vitalitás, pszichés jóllét, általános 
egészségi állapot, érzelmi szerepfunkció) jár a várandós nők körében (p<0,001). A gravidák 2/5-e számolt be 
különféle mértékű alvásproblémáról (alvásminőség), mely a RLS-sel szignifikáns kapcsolatot mutatott 
(p<0,001). A feszültséggel teli helyzetekhez való rugalmasabb alkalmazkodás esetén a RLS előfordulási 
gyakorisága kisebb mértékű (p<0,001). Következtetések: A nyugtalan láb szindróma jelenlévő probléma a 
várandósság során, ezért az ebben érintett várandós nők egészségi állapota nagyobb odafigyelést igényel az 
egészségügyi ellátórendszer részéről. Megállapítható továbbá, hogy a reziliencia, illetve koherencia-érzet 
növelése elősegítheti az RLS panaszaival való megbirkózást. További tanulmányok folytathatóak a témával 
kapcsolatban a háttértényezők feltérképezése által, illetve javasolt a felmérés kiterjesztése a postpartum 
időszakra is. 
 
Kulcsszavak: nyugtalan láb szindróma, várandósság  
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Horváth Patrik Zoltán1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – mentőtiszt III. évfolyam, levelező munkarend  

MENTŐDOLGOZÓK ATTITŰDJE MEGINDULT SZÜLÉSHEZ RIASZTÁS KAPCSÁN A 
NYUGAT-DUNÁNTÚLON 

Célkitűzés: Mentődolgozónak lenni fizikailag és pszichikailag is megterhelő. A riasztások stresszesek, 
különösen, ha gyermekekkel vagy szülészeti eseményekkel kapcsolatosak. Dolgozatom célja a Nyugat-
dunántúli Régió mentődolgozóinak attitűdjét felmérni szülészeti jellegű eseményekhez történő riasztás 
kapcsán, továbbá felmérni az ezzel kapcsolatos ismeretszintet. Adatok és módszerek: A leíró jellegű, 
kvantitatív vizsgálatot célirányos, szakértői mintaválasztással a Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyei 
mentőállomásokon dolgozó mentőápolók, mentőtisztek, és mentőorvosok közt végeztük (n=135). Kizárási 
kritériumok: megindult szüléshez történt riasztás hiánya, szülészeti előképzettség, hiányos kitöltés. Az 
adatgyűjtés 2020. februártól áprilisig, saját szerkesztésű kérdőívvel történt. Főbb kérdéscsoportok: szocio-
demográfiai adatokra, különböző jellegű mentőellátással kapcsolatos stressz felmérésére, prehospitális 
szüléssel kapcsolatos állításokkal való egyetértés megismerésére, és az újszülöttellátással, felnőtt 
újraélesztéssel kapcsolatos tapasztalat és tudás felmérésére vonatkozó kérdések. SPSS 25.0 és Excel 2016 
program segítségével leíró statisztikát, kétmintás t-próbát, és χ²-próbát számoltunk (p≤0,05). Eredmények: 
A résztvevők 58,5%-a (n=79) egyetért azzal, hogy a szülésvezetés, 88,2%-a (n=119) pedig azzal, hogy az 
újszülött élesztés az egyik leginkább stresszes feladat, melyet munkája során elképzelhet. A felnőtt 
újraélesztéssel kapcsolatos ismeretek (átlag pontszám=4,73±1,538) szignifikánsan magasabbak, mint az 
újszülöttellátással (átlag pontszám=3,13±1,941) kapcsolatosak (p=0,000). A mentőegység típusa és az 
újszülöttellátási tudásszint közt összefüggés van (p=0,005). Következtetések: Összességében megállapítható, 
hogy a jövőben kiemelt figyelmet kellene fordítani a témával kapcsolatos továbbképzések, fejlődési 
lehetőségek biztosítására. 
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Máté-Póhr Kitti1, Horváth Balázs2, Németh Dániel Zsolt3 
1PTE ETK Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet Klinikai Koordinációs és Neveléstudományi 
Tanszék 
2PTE ETK Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet  
3Országos Mentőszolgálat 
  



XXVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

79 

Horváth Réka1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

A MÉZ ANTIMIKROBIÁLIS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: Sokan vizsgálják a méz antimikrobiális hatását különböző patogénekre. Vizsgálatunkban 
kereskedelmi és termelői mézeknek, eltérő táplálkozású önkéntesek nyálmintáinak, valamint elegyeinek 
antibakteriális hatását vizsgáltuk Staphylococcus a. és Bacillus s. növekedésére. Adatok és módszerek: Az 
antimikrobás hatás vizsgálatára agar-diffúziós módszert alkalmazunk. Háromféle mézfajtát vizsgáltunk, akác, 
hárs és vegyesvirág mézeket, melyeket két forrásból, termelői, illetve kereskedelmi forgalomból szereztünk 
be. Emellett vegyes és vegán táplálkozást folytatóktól kapott nyámintának, valamint a mézeket elegyített a 
nyálmintáknak vizsgáltuk az antibakteriális hatását Staphylococcus aureus, valamint Bacillus subtilis 
növekedésére. A kapott adatokat leíró statisztikával, t próbával, korrelációval elemeztük MS Excel 
programmal. Az adatokat akkor tekintjük szignifikánsnak ha p≤0,05 volt. Eredmények: Vizsgálataink alapján 
kijelenthető, hogy a termelői mézek általánosságban jobbnak bizonyultak, mint a kereskedelmi forgalomban 
kaphatóak. A kereskedelmi vegyesvirágméz rendelkezett a legnagyobb gátlási zónákkal a Bacillus subtilis 
esetében, 0,228±0,08 cm-el. A kereskedelmi forgalomból származó mézek közül a hársméz nagyobb gátlási 
zónát képzett a patogénnel szemben 0,11±0,01-0,513±0,015 cm közötti gátlási zónákat mértünk. A vegyes 
táplálkozású egyének nyálmintái több esetben mutattak nagyobb antibakteriális hatást. A mézekkel elegyített 
nyálminták esetében változó eredményeket kaptunk a táplálkozás függvényében. A teljes értékű növényi 
táplálkozásúaknál a Bacillus subtilis esetében fordított közepesen erős összefüggést találtunk a vegán életmód 
ideje és a nyálak antibakteriális hatása között(r=0,403). Következtetések: Bár statisztikai eltéréseket találtunk 
az önkéntes csoportok esetén, de egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy melyik táplálkozású csoport 
mintáinak nagyobb az antibakteriális hatása, mert nagy egyéni szórások mutatkoztak az eredményekben. 
Általánosságban elmondható, hogy a termelői mézeknek nagyobb volt az antibakteriális hatása. 
 
Kulcsszavak: méz, antibakteriális  
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Horváth Robertina1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

TÖRZS STABILIZÁLÓ, TARTÁSKORREKCIÓS ÉS FUNKCIONÁLIS ASZIMMETRIA 
PREVENCIÓS MOZGÁSPROGRAM HATÁSA AMATŐR LABDARÚGÓK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: A labdarúgás az egyik legkedveltebb sportág Európában, amatőr szinten is sokan futballoznak. A 
törzs a test magja, ezért a törzsstabilitás fontos a labdarúgók esetén is. A proximális stabilitás nékül a sport 
közben nem kivitilezehető a helyes distalis mobilitás. Célunk volt egy specifikus mozgásprogram 
hatékonyságát vizsgálni a labdarúgók törzsstabilitásának, testtartásának, funkcionális aszimmetriájának és 
lumbális motoros kontrolljának változására. Adatok és módszerek: A kutatás prospektív, longitudinális és 
quantitatív volt. A 4 hónapos mozgásprogramban 19 amatőr labdarúgó vett részt (életkor: 26,34 év). Törzs 
stabilitást Hoogenboom flexor és extensor teszttel, core-teszttel, az izomnyújthatóságot Kempf-féle 
tesztekkel, funkcionális aszimmetria FMS tesztrendszerrel, a testtartást fotogrammetriás módszerrel és a 
lumbális motoros kontrollt (LMK) Enoch-féle Sitting Forward Lean teszttel vizsgáltuk. A statisztikai 
számításokat Microsoft Excel 2010-es verziójával végeztük. Párosított T-próbált alkalmaztunk a program 
előtti és utáni értékek összehasonlításához, az eredményeket akkor tekintettük szignifikánsnak, ha p<0,05. 
Eredmények: A labdarúgók esetében szignifikáns javulást volt a Hoogenboom flexor teszt 
(p<0,001;51,47;97,47 sec.) az extensor teszt (p<0,001; 31,32; 64,89 sec.); a core-teszt (p<0,001; 49,05;110,11 
sec), a sideways bench test jobb oldali (p<0,001; 41,21;55,68 sec.) bal oldali (p<0,001; 38,16;53,00 sec.) az 
izmok nyújthatósága (mellizom,csípőflexor,térdflexor) mindkét oldalon (p<0,001), az FMS pontszámai 
(p<0,001) a habituális testtartás (p<0,001, 12,22;10,61 pont), és a LMK (p<0,001;4,11;1,68 cm). 
Következtetések: A labdarúgók izombalansza, törzs stabilitása, és a testtartása javítható megfelelő 
mozgásprogrammal, és a funkcionális aszimmetria csökkenthető. 
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Papp Zsófia1, Szilágyi Brigitta2 
1PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet  
2PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet 
  



XXVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

81 

Illés Zsófia1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

VIRTUÁLIS VALÓSÁG TERÁPIA CEREBRAL PARESIS-ES GYERMEKEK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: Célkitűzésünk egy olyan immerzív virtuális valóság (VR) szoftver fejlesztése és tesztelése, ami 
elsősorban az alsó végtagok funkcióit, a járást, a mobilitást és az egyensúlyt javítja, és ami kiegészítő terápia 
lehet a cerebral paresis-es (CP) gyerekek fejlesztése során. Adatok és módszerek: Kutatásunk 2020.01.06.-
03.09. között a pécsi Kerek Világ Általános Iskolában zajlott. 9 fő (2 nő, 7 férfi, átlagéletkor= 11,00±2,33 év) 
vett részt a kutatásban. A CP-s gyermekek funkcionális járását a Funkcionális Járásfelmérés teszttel (FGA), 
funkcionális mobilitását és a lépcsőn járást a Timed Up and Down Stairs (TUDS) teszttel, az egyensúlyát a 
Berg-féle gyermek egyensúlyteszttel (PBS) mértük fel. A saját fejlesztésű játékokat a Unity fejlesztői 
platformon hoztuk létre. Az adatok elemzése leíró statisztikával (átlag, szórás), párosított t-próbával, 
Wilcoxon és Mann-Whitney-U próbával történt SPSS 22.0 és Microsoft Office Excel 2016 statisztikai 
programok segítségével. Eredményeinket p <0,05 esetén tekintjük szignifikánsnak. Eredmények: A 
vizsgálati csoportban a terápiát követően az FGA teszt átlagosan 12,00±10,58 pontról 13,33±11,59 pontra 
emelkedett, amely 11,08%-os javulást jelent (p=0,269). A TUDS tesztet átlagosan 89,34±128,85 mp helyett 
57,71±79,98 mp alatt teljesítették, ami 35,40%-os javulást jelent (p=0,109). A PBS teszt eredménye átlagosan 
33,00±21,66 pontról 39,00±23,43 pontra növekedett, ami 18,18%-os javulás jelöl (p=0,035). A kontroll 
csoport eredményeiben szignifikáns változást nem találtunk. Következtetések: Összességében elmondható, 
hogy a CP-s gyerekek hosszú éveken át tartó terápiájában szükség van egy olyan immerzív VR programra, 
amely elsősorban az alsó végtagok funkcióit fejleszti. Eredményeink rávilágítanak arra, hogy a saját 
fejlesztésű VR szoftver az egyéb letöltött szoftverekkel együtt alkalmazva megfelelő kiegészítő terápiája lehet 
a CP-s gyerekek kezelésének, mivel sokféleképpen alkalmazható és fenntartja a gyerekek figyelmét.  
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Illés Zsófia1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

TÖRZS ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS GERINCPREVENCIÓS MOZGÁSPROGRAM 
ALKALMAZÁSA EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: A kutatás célja felmérni az egészségügyi dolgozók funkcionális állapotát, továbbá egy három 
hónapos gerincprevenciós mozgásprogram és egy munkahelyen végezhető mozgásprogram kidolgozása és 
alkalmazása a résztvevők körében. Adatok és módszerek: Prospektív, longitudinális, kvantitatív 
felmérésünk során 48 egészségügyi dolgozót vizsgáltunk 2018.01.08-08.27. között. 24 fő (6 férfi, 18 nő, 
átlagéletkor=49,04±9,34 év) tartozott a vizsgálati, és 24 fő (7 férfi, 17 nő, átlagéletkor= 47,00±8,13 év) a 
kontroll csoportba. A résztvevők állapotáról a 0-100 Vizuális Analóg Skálával (VAS), a New York Posture 
Rating (NYRP) skálával, a Sitting Forward Lean (SFL), a Sitting Knee Extension (SKE), a Kraus-Weber 
(KWT), a has-, a törzs-, és a vállöv izmainak erejét mérő és a combhajlító izomzat nyújthatóság vizsgáló 
Kempf-szerint tesztekkel, a Single Leg Step-Down (SLSD), a Back Scratch (BST) és a statikus guggolás 
tesztekkel, illetve a Core Outcome Measurement Indexszel (COMI) és a Roland- Morris Disability kérdőívvel 
(RMDQ) tájékozódtunk. Az adatok elemzése leíró statisztikával, párosított és kétmintás t-próbával történt az 
SPSS 22.0 és a Microsoft Office Excel 2016 statisztikai programokban. Eredményeinket p <0,05 esetén 
tekintjük szignifikánsnak. Eredmények: A mozgásprogramot követően a vizsgálati csoportban szignifikáns 
a javulás az alábbiakban: VAS, NYPR, SFL, SKE, KWT, SLSD, bal BST, a statikus guggolás és a jobb 
combhajlító izomzat nyújthatóságát mérő Kempf-szerinti tesztekben, és az RMDQ és COMI kérdőívekben (p 
<0,001). Továbbá szignifikáns a javulás a jobb BST (p=0,018), az UHBE (p=0,041), a hasizom (p=0,009), a 
törzs-, és a vállöv izmainak erejét (p=0,002), és a bal combhajlító izomzat nyújthatóságát mérő (p=0,002) 
Kempf-szerinti tesztekben. A kontroll csoport eredményeiben szignifikáns változást nem találtunk. 
Következtetések: Eredményeink alapján megállapítható, hogy az egészségügyi dolgozók törzsállapota nem 
megfelelő, körükben gyakori a derékfájdalom. Emiatt szükséges a gerincprevenciós program mellett a 
munkahelyen is végezhető mozgásprogram alkalmazása. 
 
Kulcsszavak: egészségügyi dolgozók, törzsállapotfelmérés, munkahelyi mozgásprogram, gerincprevenciós 
mozgásprogram  
 
Dr. Járomi Melinda1, Makai Alexandra2 
1PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet  
2PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet 
  



XXVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

83 

Iváncsics Erika1 
1Pécs – ápolás MSc – sürgősségi II. évfolyam, nappali munkarend  

AZ ÁPN SZEREPE SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON MELLKASI FÁJDALOMMAL JELENTKEZŐ 
BETEGEK ESETÉN 

Célkitűzés: Világszerte a mellkasi fájdalom vezető panasz a sürgősségi ellátásban. Ugyanakkor mindösszesen 
2-4 %, azoknak az aránya, akiknél valóban akut koronária szindróma áll a háttérben. Fontos lenne ezen 
betegek mielőbbi felismerése és a teljes ischaemiás idő csökkentése. Kutatásom célja megvizsgálni, hogy a 
sürgősségi osztályokon alkalmazott triage rendszerek mellett jól képzett ÁPN szakemberek képesek-e kiszűrni 
a magas rizikójú betegcsoportot Adatok és módszerek: A kutatás retrospektív elemeket tartalmazó 
kvantitatív jellegű vizsgálat, amelynek első részeredményei kerülnek bemutatásra, „pilot” jelleggel. Jelen 
kutatást az egri Markoth Ferenc valamint a budapesti Honvéd Kórház sürgősségi osztályán végeztem. A 
mintavétel ideje: 2019. szeptember 1-november 30 között zajlott. Minden olyan beteget vizsgáltam, aki a két 
kórház sürgősségi betegellátó osztályán, a vizsgált időszakban triázs kategóriát kapott és vezető panasza 
mellkasi fájdalom volt Eredmények: A vizsgált időszakban 150 fő került be a mintába egyenlő megoszlást 
mutat a nemek arányában (75 fő férfi és nő). A átlagéletkor 59 év volt. A triage kategóriák megoszlása 1 fő 
1-es kategória, 31 fő 2-es kategória, 95 fő 3-as kategória, 17 fő 4-es kategória, 4 fő 5-ös kategória. A triage 
kategória és a 30 napon belüli újrafelvétel között összefüggést találtunk. (p=0,01). Az alacsonyabb triage 
kategória és a sürgősségi osztályon töltött idő között nincs kapcsolat. (p>0,05). A Magyar Sürgősségi Triázs 
Rendszert alkalmazó sürgősségi osztályokon a mellkasi panaszokkal érkező betegek triázskategóriája korrelál 
a vizsgálat során felállított diagnózissal. Következtetések: Az ÁPN-ek magas szakmai felkészültségükkel, jó 
probléma megoldó képességükkel, asszertív kommunikációjukkal kedvezően befolyásolják az MSTR 
használatát. Döntéstámogató rendszerek alkalmazásával képesek a magas kockázatú betegek kiszűrésére és a 
pontos diagnózis felállítására  
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Jáger Zsuzsanna1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

TESTÉPÍTŐ ÉS FITNESZ VERSENYZŐK ÉTRENDI BEVITELÉNEK ÉS ANTROPOMETRIAI 
MÉRÉSEK VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: Célunk, a testépítő sportolók verseny-felkészülési és pihenő időszakának összehasonlítása volt 
kitérve az étrendi változásokra, antropometriai mérések eredményére, illetve a verseny napján a vizelet 
fajsúlyának mérése, a hidratáltsági állapot meghatározása. Adatok és módszerek: Munkánkban 30 fő amatőr 
férfi testépítő és női fitnesz versenyző vett részt. A résztvevőknél antropometriai méréseket végeztünk. Az 
étrendi elemzéshez, 24 órás étrendi visszakérdezést alkalmaztunk a pihenőidőszakban és a verseny napján. 
Emellett önállóan összeállított kérdőívet használtunk, a verseny napján pedig 24 órás gyűjtött vizeletből 
vizelet fajsúlyt mértünk. Az adatokat leíró statisztikával, T-próbával, korrelációs elemzéssel elemeztük 
Microsoft Excel 2010 és SPSS 25.0 szoftverrel. Akkor tekintettük az eredményeket szignifikánsnak, amikor 
p≤0,05. Eredmények: Pihenő időszakban a nők 5,04 ± 2,29 kg-ot, a férfiaknál 6,22 ± 3,38 kg-ot híztak. A 
versenyfelkészülés alatt a nők 6,94 ± 3,04 kg-ot, a férfiak 7,25 ± 2,26 kg-ot fogytak. A férfiak energia bevitele 
a verseny napján 16,6 ± 6,09 kcal/ttkg, míg pihenőidőszakban 26,64 ± 8,34 kcal/ttkg. A nők energia bevitele 
a verseny napján 18,18 ± 6,5 kcal/ttkg, míg pihenőidőszakban 24,62 ± 6,99 kcal/ttkg. Mindkét nem energia 
bevitelénél a két időszakban szignifikáns eltérést tapasztaltunk (p=0,0027). A férfiak vizelet fajsúlya 1014,58 
± 3,96 g/L, míg nőknél 1015,56 ± 3,79 volt a verseny napján. Következtetések: A versenyzők testtömege 
viszonylag rövid idő alatt nőtt, majd a verseny napjáig csökkent. A résztvevők energia- és makrotápanyag 
bevitele jelentős különbségeket mutatott. A verseny napján egyik résztvevő sem volt dehidratált. A sportolók 
felkészítéséhez nélkülözhetetlen a sportdietetikus jelenléte.  
 
Kulcsszavak: hidratáció, testépítő, fitnesz versenyző, étrend, pihenőidőszak, verseny, vizelet fajsúly  
 
Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva1  
1PTE ETK Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet 
  



XXVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

85 

Járó Cipriána Kitti1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – mentőtiszt IV. évfolyam, nappali munkarend  

AZ AKUT KARDIOVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK JELLEMZŐI A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN: 
AZ EKG DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKÉNEK VIZSGÁLATA NSTEMI BETEGPOPULÁCIÓ 

ESETÉN 

Célkitűzés: A mellkasi fájdalom differenciáldiagnosztikájához elengedhetetlen az EKG készítése. Kutatásom 
célja, hogy megvizsgálva a kiválasztott sürgősségi osztályon az elmúlt évek NSTEMI diagnózissal rendelkező 
betegek EKG-ját, olyan jellegzetességet találjak, ami hozzásegíthet a NSTEMI korai diagnosztizálásához 
illetve a kockázatbecslő score rendszerek utólagos kalkulációja, így csökkentve a prehospitalis és 
intrahospitális késést. Adatok és módszerek: A kutatás retrospektív elemeket tartalmazó kvantitatív jellegű 
vizsgálat. Célcsoport: 2017-2018-as évben a PTE KK Sürgősségi Betegellátó Osztályán NSTEMI diagnózist 
kapott betegek. A célirányos, szakértői mintavételnél teljes körű volt az adatgyűjtés. Az elemszám 123 fő. 
Beválasztási kritérium: az adott diagnózissal rendelkező és 18 év feletti. Kizárási kritérium: hiányos 
betegdokumentáció vagy EKG lelet. Az adatgyűjtés dokumentumelemzésként, az adatfeldolgozás SPSS 20.0 
verziójú szoftverrel valósult meg. Eredmények: Ezen betegek 63%-a férfi. 46%-uk 56-70 év közötti. 86%-
uknak nem volt korábban infarktusa. A betegek 67%-ának volt ismert és kezelt hypertoniája, 31%-uk volt 
diabeteses. A fájdalmat 23% nyomónak, 20% szorító jellegűnek határozta meg. 49%-nál nem sugárzott 
sehova, 27%-nál a karba sugárzott ki. 77%-nál volt látható ST vagy T-hullám eltérés. A tengelyállás 59%-nál 
normális, 40%-nál bal. A komorbiditási adatok és az EKG-n tapasztalható elváltozások között összefüggést 
találtunk. (p=0,01) A súlyozott score rendszer, amelybe az EKG elváltozásokat vizsgáltuk szignifikánsan 
magasabb találati aránnyal szűrte ki az occlusioval rendelkező betegeket. (p=0,03) Következtetések: 
Kockázatot jelent a hypertonia és a diabetes. A fájdalom leggyakrabban nyomó, szorító jellegű, ami a karba 
sugárzik. Szinte minden harmadik betegnél nincs ST, T hullám eltérés, így további jellegzetes EKG eltérés 
kutatása indokolt. Ugyanakkor elmondható, hogy a klinikai kockázatbecslő rendszerek alkalmazásával 
kiszűrhető az occlusiora magas rizikójú betegcsoport. 
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Jauch Melinda1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – mentőtiszt III. évfolyam, nappali munkarend  

A PREHOSPITÁLIS ULTRAHANG HASZNÁLATA TOMPA HASI SÉRÜLTEK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: A nemzetközi sürgősségi ellátásban az utóbbi években egyre gyakrabban alkalmazzák az 
úgynevezett „point of care” ultrahang diagnosztikát különböző kórállapotokban. Az ultrahang használata 
többek között a politraumatizált betegek esetében jelentős, főként mikor tompa behatás következtében hasűri 
vérzés kockázata merül fel. Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy prehospitális ultrahang használata miben és 
hogyan módosítja a helyszíni terápiát. Adatok és módszerek: A kutatás retrospektív elemeket tartalmazó 
kvantitatív, longitudinális jellegű vizsgálat, amely „pilot” fázisban van. Jelen kutatás a Pécs-Pogányi 
légimentők elektronikus dokumentációs rendszeréből származó 34 mentési dokumentáció feldolgozásán 
alapul. A mintavétel 2020. január 1.- óta tart és a folyóév december 31-ig dokumentálásra kerülő, tompa hasi 
ütést feltételező eseteket a későbbiekben feldolgozni tervezzük Eredmények: A 34 sérült 30%-a 
politraumatizáció és 22 esetben történt ultrahang diagnosztika. A hasi sérültek esetében volt a legrövidebb az 
átlag helyszínen töltött idő (22 perc) és a folyadékpótlás mértéke is a hasi sérültek körében volt a 
legalacsonyabb (átlag 484 ml). A pozitív ultrahang diagnózissal rendelkező sérültek közül a legtöbb a has alsó 
kvadránsait érintette (5 fő). Azon esetekben pedig, mikor ultrahang képalkotás történt a helyszínen átlagosan 
6 perccel több időt töltöttek az egységek, mint azon helyzetekben mikor nem alkalmaztak ultrahangot. 
Következtetések: : Azon helyzetekben, mikor felmerül a hasűri vérzés lehetősége, kulcsfontosságúvá válhat 
és a terápiát döntő pontokon is módosíthatja az az ismeret, hogy a sérültről megállapításra kerül egy pozitív 
ultrahang lelet. A kis mennyiségű folyadékpótlás, vérzéscsillapításra irányuló gyógyszerelés és az ultrahang 
diagnózis birtokában a prehospitális ellátók pontosabban választhatják meg a definitív ellátóhelyet és előre 
jelezhetik a szükséges információt a sürgősségi csapatnak, amely értékes perceket nyerhet a sérülteknek.  
Kulcsszavak: tompa hasi sérülés, helyszíni ultrahang vizsgálat, légimentők  
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Jenei Tímea1 
1Kaposvár – orvosi diagnosztikai analitikus BSc – radiográfia III. évfolyam, nappali munkarend  

A 18F-FDG PET/MR MULTIPARAMETRIKUS VIZSGÁLATA, 1 ÉVES UTÁNKÖVETETT, 
KEMORADIOTERÁPIÁVAL KEZELT FEJ-NYAK RÁKOS BETEGNÉL – ESETTANULMÁNY 

Célkitűzés: A hibrid képalkotó technikák szerepe világszerte nő a komplex onkoterápiás tervezésben. A 
PET/MR multimodális képalkotás számos paramétert foglalhat magában, amelyek előre jelezhetik az 
onkoterápia hatékonyságát. A tanulmány célja a módszertani ismertetés esettanulmányon keresztül. Adatok 
és módszerek: Esettanulmány alanya szövettanilag igazolt, garat laphámrákban szenvedő páciens, aki átesett 
PET/CT alapú definitív kemoradioterápián. A kezelés előtt végzett PET vizsgálat adatai és az MRI diffúzió 
súlyozott szekvencia adatokból nyert látszólagos diffúziós együttható (ADC) került lemérésre. PET esetében 
a paraméterek (maximális standard felvételi érték [SUVmax], a csúcs standardizált felvételi érték a zsírmentes 
testtömeghez igazítva [SULpeak], a metabolikus tumor térfogat [MTV], a totál léziós glikolízis [TLG]) 
szemiautomatikus szegmentációval, míg az ADC érték szeletenként manuális szegmentációval került 
meghatározásra. A PET/MR restaging vizsgálat alapján (a kezelés után 1 évvel) a terápiás válasz megállapítása 
a European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) kritériumrendszer szerint történt. 
Eredmények: Az MRI paraméterek közül az ADCmean (945,47+-35 10-6 mm2 / s) került beválasztásra, míg 
a PET képanyagból származtatott egyszerű szemikvantitatív értékek (SUVmax: 10,01; SULpeak: 8,72) és a 
komplex paraméterek (MTV: 12,13 cm3; TLG: 87,8) lettek kiválasztva a terápiás válasz előrejelzésében. 
Vizsgálva a terápiás választ, a beteg a komplett remisszió (CR) kategóriába került besorolásra. 
Következtetések: Az alkalmazott módszer, a szakirodalommal összhangban megfelelő lehet további 
vizsgálatokra. Még több paraméter bevonása elősegítheti a szélesebb spektrumú értékelést.  
 
Kulcsszavak: MTV, TLG, terápiás válasz, esettanulmány  
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Kajos Luca Fanni1 
1Pécs – egészségügyi menedzser MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  

CSÍPŐÍZÜLETI ENDOPROTETIZÁLT BETEGEK SZOCIODEMOGRÁFIAI JELLEMZŐINEK 
ÉS RÖVIDTÁVÚ ÉLETMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: Kutatásunk célja, a különböző feltárásokban végzett csípőízületi endoprotetizált betegek 
szociodemográfiai adatainak vizsgálata, valamint a műtét előtti és műtétet követő életminőség 
összehasonlítása az állami és magán ellátási szektor vonatkozásában. Adatok és módszerek: Vizsgálatunk 
mintáját a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Ortopédiai Klinika és egy pécsi magánklinika 
csípőprotetizált betegei közül, reprezentatív mintavételi technikával választottuk ki. A kérdőíves felmérés a 
műtét előtt és 6 héttel a műtét után került lebonyolításra. A kérdőív kitért a résztvevők szociodemográfiai 
adataira, a betegség és műtét körülményeire, továbbá tartalmazott két nemzetközi kérdőívet (SF-36, Oxford 
Hip Score). Eredmények: A kutatásban 164 fő vett részt, 75 fő (30 férfi, 45 nő, átlagéletkor: 64,57 év) az 
állami szektor (Á), 89 fő (43 férfi, 46 nő, átlagéletkor: 63,16 év) a magán szektor betegeként (M). Az állami 
szektor betegeinél szignifikánsan magasabb volt a falusi lakosok aránya (p=0,014), míg a magán szektorban 
a nagyvárosi pácienseké. Az állami betegeknél magasabb volt a 8 általános iskolai (p<0,001) és a középfokú 
(p=0,042), míg a magán betegeknél a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (p<0,001). Az állami 
betegeknél nagyobb volt a nyugdíjasok (p=0,005), a magán szektorban a szellemi munkások és saját 
vállalkozással rendelkezők aránya (p<0,001). A műtét oka 81%-ban arthrosis volt. Az eltérő műtéti eljárás 
ellenére, 6 hét után mindkét csoport életminősége szignifikáns javulást mutatott a kérdőívek alapján (OHS: 
Á: 16,58-ról 29,29 pontra, M: 22,70-ről 35,69 pontra nőtt, p<0,001; SF-36 fizikai egészség: Á: 26,19-ról 45,31 
pontra, M: 37,82-ról 66,50 pontra nőtt, p<0,001). A mentális egészség pontszáma is emelkedett, ám ez csak a 
magán betegek esetében volt szignifikáns (Á: 68,04-ről 69,13 pontra, p=0,740; M: 68,20-ról 81,61 pontra nőtt, 
p<0,001). A műtéti eljárás és az életminőség, valamint a szociodemográfiai adatok és az életminőség között 
szignifikáns összefüggést tapasztaltunk. Következtetések: Az állami és a magán szektor betegeinek 
szociodemográfiai jellemzői jelentősen különböznek, ám 6 héttel a csípőprotézis műtét után mindkét csoport 
életminősége szignifikáns javulást mutatott. 
 
Kulcsszavak: szociodemográfia, életminőség, SF-36, Oxford Hip Score, ellátási szektor, csípőprotézis  
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Kántor Réka1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  

POSTPARTUM BLUES ÉS DEPRESSZIÓ 

Célkitűzés: A várandósság egy vágyott állapot, ugyanakkor a szülést követően gyakran alakulnak ki anyai 
hangulatzavarok. A nemzetközi és hazai vizsgálatok rámutatnak, hogy rendszeres probléma gyermekágyasok 
körében. A kutatásom célja feltárni a gyermekágyi hangulatzavarok gyakoriságát és megkeresni a protektív 
tényezőket, továbbá a rizikó faktorokat, amelyek a hangulatzavarok kialakulását, illetve súlyosbodást 
okozzák. Adatok és módszerek: A keresztmetszeti, kvantitatív kutatás retrospektív elemeket is tartalmazott. 
Olyan édesanyák vettek részt a vizsgálatban, akik 1 éven belül szülték meg kisbabájukat (N=500). Kizárásra 
kerültek azok, akiknél várandósságuk előtt pszichiátriai betegséget diagnosztizáltak. A vizsgálat 2019. 
november 10. és 2019. november 24. között zajlott, melyhez saját szerkesztésű kérdőívet használtam. Az 
adatok értékelése SPSS for Windows 13.0 és Microsoft Excel statisztikai programmal történt. 
Kapcsolatelemzésére χ2 próbát alkalmaztam. Eredmények: A megkérdezettek átlagéletkora 32 év volt, és 
legmagasabb arányban a tartós kapcsolatban, illetve házasságban élők alkották a mintát (97 %). A kitöltők 87 
%-ának a legutóbbi várandóssága tervezett volt. A gyermekágy alatt 36 % küzdött hangulatzavarral. Az 
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező édesanyák (p=0,01), valamint a rossz anyagi helyzetben élő 
édesanyák körében (p=0,039) nagyobb arányban fordul elő postpartum hangulatzavar. A szülési komplikációt 
elszenvedő édesanyáknál (p=0,004) és a korában postpartum hangulatzavart már megéltek esetében (p=0,035) 
gyakrabban jelentek meg tünetek. A párkapcsolat negatív változása rizikót jelentett a gyermekágyi 
hangulatzavar kialakulására (p=0,011). Következtetések: A mintában magas arányban fordult elő postpartum 
hangulatzavar. A védőnőnek jelentős szerepe van a rizikó faktorok korai felfedezésében, a depresszív 
hangulatú édesanyák pszichés támogatásában, a család erőforrásainak mozgósításában, az utánkövetésben és 
szükség esetén az anya szakemberhez irányításában. 
 
Kulcsszavak: postpartum hangulatzavar, védőnő  
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Kánya Georgina1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  

EGÉSZSÉG-MAGATARTÁS ÉS A SZŰRŐVIZSGÁLATOK JELENTŐSÉGE A 
GERONTOLÓGIA TERÜLETÉN 

Célkitűzés: Tanulmányunk célja az idősek (60 év felettiek) szűrővizsgálatokon való megjelenési arányának 
feltérképezése, valamint annak jelentőségére való figyelemfelhívó oktatás tudásszint felméréssel. Adatok és 
módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálatunkat Balatonkeresztúr és vonzáskörzetében végeztük 
2019.04.01-2019.06.30. között. A nem véletlenszerű, célirányos kiválasztási módszer során a célcsoportot 
mindkét esetben 60 év feletti lakosok képezték. A vizsgálat két részből állt, kérdőív, valamint oktatás 
tudásszintfelméréssel (N1=100, N2=25). Kizárási kritérium a kérdőív min. 70%-os kitöltöttsége. A kérdőív 
érintette a szociodemográfiai adatokat, szűrővizsgálatokkal kapcsolatos ismereteket, motivációt, a 
távolmaradást. Excel-program segítségével leíró és matematikai statisztika módszereket (χ2-próba, t-próba) 
alkalmaztunk (p<0,05). Eredmények: Résztvevők átlag életkora 69,22±6,85 év. A szűrővizsgálattal 
kapcsolatos ismeretszint alacsony, az átlag pontszám 4,65±1,84 pont (min=1, max=8), ami nem mutat 
szignifikáns összefüggést a szűréstől való távolmaradással (p>0,05). A szűrésekről való távolmaradás oka a 
hosszú várakozási idő (56%). A megjelenési hajlandóság és az iskolai végzettség között szignifikáns 
különbség van (p<0,05). Az oktatás kis mértékben (+12%) bővítette a résztvevők tudását, azonban 
szignifikáns különbség nem mutatható ki (p>0,05). Következtetések: A megkérdezettek többsége szívesen 
jár szűrővizsgálatokra, igény mutatkozik a szűrési napokra és több oktató jellegű előadásra.  
 
Kulcsszavak: szűrővizsgálat, ismeretszint, attitűd, oktatás  
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Kedves András Gyula1 
1Kaposvár – egészségügyi menedzser MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  

A SZUBJEKTÍV ANYAGI HELYZET, A KORCSOPORTOK ÉS A KIÉGÉSI SZINT 
KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYAR RADIOLÓGIAI OSZTÁLYON DOLGOZÓ 

SZAKASSZISZTENCIA KÖRÉBEN 

Célkitűzés: A kiégésének negatív hatásai lehetnek a betegellátás minőségére, egészségügyi rendszer 

hatékonyságára, továbbá a személyes és professzionális életre is. Jelen kutatás célja felmérni a kiégés szintjét 

magyarországi radiológiai osztályon dolgozó szakszemélyzet körében. Adatok és módszerek: Kvantitatív, 

keresztmetszeti, leíró típusú kutatásunk során online kérdőív segítségével gyűjtöttünk adatokat. Felmérésünk 

során a Maslach Kiégés Leltárt (MBI) és egy saját szerkesztésű kérdőívet használtunk. Kérdőíveinket a 

Magyar Radiográfusok Egyesülete (MRAE) továbbította az egyesületnél regisztrált asszisztensek e-mail 

címére, továbbá közösségi oldalak dedikált szakmacsoportjaiban is megosztottuk. Az SPSS 24.0 verziószámú 

statisztikai szoftverrel történő elemzés során leíró statisztikát, kétmintás T-próbát, varianciaanalízist és 

Kruskal-Wallis tesztet alkalmaztunk 95%-os valószínűségi szinten. Eredmények: Az adatok tisztítását 

követően összesen 404 (n=404) fő válaszait vontuk be a statisztikai elemzésbe, átlag életkoruk 40,08 év (SD 

12,18; 22-70) volt, nemi megoszlást tekintve a minta 86%-a nő (n=347). A válaszadók többsége megyei 

kórházakban dolgozik (n=113) és nem rendelkezik másodállással (n=313). A 31-35 éves korcsoport és a 16-

20 éve a pályán lévő válaszadók tekinthetőek a legveszélyeztetettebb csoportnak a kiégés mindhárom 

dimenziójában (p=0,001). A szubjektív anyagi helyzet megítélése szignifikánsan befolyásolta a kiégés 

dimenzióinak értékeit (p=0,001). Az MSc. végzettséggel rendelkezők emocionális kimerülés értéke 

szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyult társaikéhoz viszonyítva (p=0,001). Következtetések: 

Magyarországi viszonylatban kutatásunk hiánypótlónak bizonyult. Az határokon belül dolgozó asszisztensek 

átlagértékei enyhén emelkedettek a nemzetközi eredményekhez képest. A jelenség háttere mögött húzódó 

okok mélyebb megismerése érdekében további széles körű kutatások szükségesek.  

 
Kulcsszavak: Kiégés, Radiográfus, Szakdolgozó, Maslach Burnout Inventory  
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Kelemen Klaudia1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló II. évfolyam, levelező munkarend  

NOSOCOMIALIS FERTŐZÉSEK ÉS MEGELŐZÉSÜK A SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZATI 
OSZTÁLYOKON 

Célkitűzés: Nozokomiális fertőzéseket olyan infekciónak nevezzük, amelyek az egészségügyi ellátás 
következtében alakultak ki. Egészségügyi intézményben fontos az infekciókontroll megléte. Terjedési út 
megakadályozása, ápolás higiéné, aszepszis-antiszepszis szabályaink a betartása kézmosás, kézfertőtlenítés. 
Adatok és módszerek: Az irodalomkutatás során elsősorban a Pubmed adatbázisban fellelhető 2010 után 
publikált releváns nemzetközi szakirodalmakat elemeztem. Amelyek során vizsgáltam az egyes fekvőbeteg 
osztályokon illetve a szülészeti-nőgyógyászati osztályokon előforduló infekcióforrásokat, elsődleges 
kórokozókat és ezek megelőzésének és csökkentésének a lehetőségét. Továbbá kutattam az aszepszis-
antiszepszis szabályainak ismeretei, és betartását. Kizárásra kerültek azon szakirodalmak, amelyekben a 
kutatásokat 2010 előtt végezték krónikus fekvőbeteg osztályokon; illetve betegnek kórházba kerülése idején 
meglévő infekciója volt. Eredmények: Kutatások rámutattak arra, hogy a szülészet-nőgyógyászat terén 
kialakuló fertőzések elsősorban az egyes invazív beavatkozásnak, köszönhetően alakulnak ki, mint például a 
hólyag katéterezés vagy a császármetszés során a műtéti beavatkozás. Melynek hátterében a nem megfelelően 
betartott antiszepszis-aszepszis áll. Az ápolók kéz higiénés ismereteinek vizsgálata során bebizonyosodott, 
hogy megfelelő oktatással s kellő mennyiségű gyakorlati tudással rendelkező szakképzett ápolók a higiénés 
szabályzatokat betartják Következtetések: Nosocomialis fertőzések kialakulásának a megelőzéseként 
fontos,hogy a kibővítet komptenciával rendelkező ápoló szakemberek ismerjék az aszepszis-antiszepszis 
szabályait, az egyes korokozók terjedési útját, megelőzését. szülészeti osztályokon elengedhetetlen a 
megfelelő higiénia betartása mind hüvelyi szülés, császármetszés és a hólyag katéterezés terén  
 
Kulcsszavak: nosocomialis fertőzések, hólyag katéterezés, császármetszés, kéz higiéné  
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Kenéz Mercédesz1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  

CSALÁDI KRÍZISEK ÉS COPING MECHANIZMUSOK 

Célkitűzés: Kutatásom célja, hogy felmérjem a házastársi, élettársi kapcsolatban élők coping stratégiáit, s az 
azokkal kapcsolatos ismereteit. Célom továbbá feltérképezni a nemek szerint alkalmazott megküzdési 
mechanizmusokat, a kapcsolatok felbomlásához vezető leggyakoribb okokat és a párkapcsolati elégedettséget. 
Választ keresek arra, hogy a házasságban vagy az élettársi kapcsolatban élők érzik boldogabbnak 
kapcsolatukat? Továbbá arra, hogy a bizalom milyen szerepet játszik a válás gondolatának felmerülésében? 
Adatok és módszerek: Kutatásom leíró jellegű, keresztmetszeti és kvantitatív típusú volt, mely során online 
kérdőíves felmérést végeztem házastársi, élettársi kapcsolatban élők körében. Az adatrögzítést és tisztítást 
követően 191 db kérdőív volt értékelhető. A minta jellemzésére leíró statisztikai próbákat, a változók közötti 
összefüggések ismertetésére megbízhatósági tartományok elemzését, Khi-négyzet próbát, két mintás T- 
próbát alkalmaztam. Eredmények: Az összes kitöltő közül 85% ismeri-, 15% nem tudja a megküzdési 
mechanizmusok jelentését iskolai végzettségtől függetlenül. A kapcsolatok felbomlásához vezető 
leggyakoribb okok a hűtlenség, érzelmi és szexuális elhanyagolás. A válaszadók többsége a problémaelemző 
megküzdési módot választja leginkább egy konfliktus megoldása során a passzív megküzdés helyett (p 
<0,001). A problémaelemző megküzdési mód többször fordul elő a nők és a férfiak körében is, mint az 
érzelemközpontú. A bizalomszegény kapcsolatokban szignifikánsan többször jelenik meg a válás gondolata. 
(p <0,001). Következtetések: Vizsgálatom során azt tapasztaltam, hogy a copingok ismerete iskolai 
végzettségtől független. Arra a következtetésre jutottam, hogy az emberek többsége a problémaelemző 
megküzdési módot választja leggyakrabban. A passzív megküzdés volt az a coping, amelyet kevés ember és 
ritkán alkalmaz. A nemek tekintetében az alkalmazott copingok egyre inkább közelednek egymás felé, 
azonban még mindig több nő alkalmazza az érzelemközpontú copingot, mint férfi. Eredményeim birtokában 
megállapítható, hogy ugyan szignifikáns különbség nem igazolódott, de a házasságban élők boldogabbnak 
érzik párkapcsolatukat, illetve a bizalomszegény kapcsolatokban inkább merül fel a válás gondolata 
 
Kulcsszavak: párkapcsolat, válás, konfliktus, krízis, coping mechanizmusok  
 
Bornemisza Ágnes Yvette1, Petőné Dr. Csima Melinda2 
1PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet Védőnői és Prevenciós 
Tanszék  
2Kaposvári Egyetem 
  



XXVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

94 

Kerekes Nóra1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

A PEDAGÓGUSOK ÉLETMÓDI ÉS ÉTKEZÉSI SZOKÁSAINAK FELMÉRÉSE 

Célkitűzés: felgyorsult világunkban igencsak nehéz betartani az egészséges életmód alapjait. Ennek a 
veszélynek különösen ki vannak téve a pedagógusok. Az új minősítési rendszernek köszönhetően még 
nagyobb teher került a vállukra. Leterheltségük teljes mértékben kihatással van az életmódjukra és az étkezési 
szokásaikra. Célunk, hogy szerezzünk egy általános képet a magyarországi középiskolai pedagógusok 
életmódbeli és étkezi szokásaikról, valamint arról, hogy mennyire érzik magukat stresszesnek, van-e 
összefüggés egyes változók között. Adatok és módszerek: Kutatásunk kvantitatív jellegű volt. Online 
kérdőívünket 113 fő töltötte ki. A nemek eloszlása 32 férfi és 81 nő. Microsoft Excel 2019 és IBM SPSS 25 
programok segítségével végeztünk leíró statisztikát és összehasonlító elemzés céljából Chi-négyzet próbát. 
Statisztikailag akkor tekintettük szignifikánsnak az eredményeket, ha p≤0,05. Eredmények: Az étkezések 
kellő számát, a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelt, és a rendszeres fizikai aktivitás végzését a kitöltők 
többsége betartja, gondok a hal- zöldség- és gyümölcs fogyasztásával kapcsolatban adódtak. Dohányzók (17 
fő) jóval kevesebben vannak a kitöltők között, mint kávé fogyasztók (87 fő). Dohányzó és nem dohányzó 
tanárok ugyanolyan mértékben végeznek fizikai aktivitást. Azok a pedagógusok, akik kevesebb folyadékot 
fogyasztanak, azok ugyanolyan arányban ébrednek kipihenten, mint azok, akik több folyadékot fogyasztanak. 
A dohányzó tanárok ugyanolyan arányban voltak feszültek valamilyen váratlan esemény miatt, mint azok, 
akik nem dohányoznak. Azok a válaszadók, akik jobbnak ítélik meg az anyagi helyzetüket ugyanolyan 
mennyiségben fogyasztanak zöldséget, mint azok, akik rosszabbnak gondolják az anyagi helyzetüket. Azok a 
pedagógusok, akik az elmúlt hat hónapban gyakran érezték magukat stresszesnek, idegesnek, azok 
hasonlóképpen étkeztek, mint azok, akik nem voltak annyira stresszesek. Következtetések: Eredményein 
alapján elmondható, hogy a kitöltők nagyjából követik az egészséges táplálkozás irányelveit, ez alól kivétel 
képez a hal fogyasztás, a zöldség és gyümölcs fogyasztása. Azonban pontosabb eredmények érdekében 
szükséges lenne egy alaposabb vizsgálat is. 
 
Kulcsszavak: életmód, egészséges táplálkozás, pedagógus, dohányzás, stressz, okostányér  
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Kiss Domonkos1 
1Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, nappali munkarend  

AZ NBA JÁTÉKOSOK SIGNATURE CIPŐINEK A MAGYARORSZÁGI PIACA 

Célkitűzés: A kutatás célja az volt, hogy felmérjem az NBA játékosok signature cipőinek a magyarországi 
helyzetét, hogy kik a legkedveltebb játékosok és márkák a piacon. Adatok és módszerek: A kutatás egy 
online kérdőív segítségével zajlott, amely több magyar kosárlabdával és az NBA-vel kapcsolatos csoportban 
is meg lett osztva Facebookon. A kérdéseknél a válaszadóknak többek között ki kellett választania a megadott 
16 játékosból a kedvencét, hogy kinek a cipőjét hordaná szívesen mérkőzésen, és kiét az utcára. Ezen túl 
felmértem az is, hogy a megadott márkák közül melyik a legkedveltebb, hol vásárolják a legtöbben a 
lábbeliket, és hogy mi a legfontosabb szempont a kiválasztásukkor. Eredmények: A kérdőívet összesen 1608-
an töltötték ki, köztük 1235 férfi és 373 nő. Életkorukat tekintve a legfiatalabb 10 éves a legidősebb pedig 77 
éves volt. életkoruk átlaga pedig 24,35 lett. Ezek után derült ki, hogy Magyarországon a legtöbben Michael 
Jordan cipőit vennék fel, utcai viseletre és a mérkőzésre is. A legkedveltebb játékos viszont Lebron James 
volt, akit Michael Jordan és Stephen Curry követett. A legkedveltebb márka pedig egyértelműen a Nike volt, 
megelőzve a Jordan Brand-et, az Adidas-t és az Under Armour-t is. A saját adataimből és a nemzetközi 
statisztikából kiderült, hogy az NBA játékosok signature cipőinek a magyarországi piaca számottevően nem 
különbözik a nemzetközi trendektől. Következtetések: A sajátmárkás termékek egy nagyszerű lehetőség a 
cégeknek marketing szempontjából, hiszen, ha a jelenlegi példát vesszük, akkor láthatjuk, hogy egy sportoló 
szponzorálásánál sikeresen el tudjuk érni az ő követőit és kedvelőit. 
 
Kulcsszavak: cipők, kosárlabdacipő, NBA, Michael Jordan, Nike  
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Kiss József1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika III. évfolyam, nappali munkarend  

A LINEÁRIS GYORSÍTÓ DOZIMETRIAI PARAMÉTEREINEK ÉS A TERVVERIFIKÁCIÓS 
MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: Az egyes betegek intenzitás modulált besugárzási terveit a klinikai alkalmazásuk előtt, minden 
esetben dozimetriai ellenőrzésnek kell alávetni. Ezt a dozimetriai ellenőrzést gamma-analízisnek nevezzük, 
mely biztosítja a kezelések megfelelő minőségét és biztonságát. Amennyiben a lineáris gyorsító paraméterei 
nem megfelelőek, illetve a minőségbiztosítási eljárás során a terv nem felel meg kritériumoknak abban az 
esetben a kezelés nem kezdhető meg. Kutatásunk során vizsgálni kívántuk a lineáris gyorsító napi dozimetriai 
méréseinek és az intenzitás modulált besugárzási tervek gamma-analízis eredményei között fenn álló 
összefüggéseket. Meg kívántuk állapítani a köztük lévő ok-okozati viszonyt. Adatok és módszerek: A 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és 
Oktatási Központ Varian TrueBeam típusú lineáris gyorsítójának napi minőségbiztosítási mérései közül 
dátumhelyesen kiválogattuk az Output eltéréseket, valamint az A és B Leaf bank pozíció hibáit. A Portal 
Dosimetry rendszer segítségével kigyűjtöttük az adott napokon verifikációs mérésnek alávetett besugárzási 
tervek eredményeit 2%-2mm, illetve 3%-3mm gammatolerancia szinten. Az exportált adatok között Khi-2 
próba, valamint regresszió analízis elvégzésével kerestünk ok-okozati összefüggést. Összesen 61 verifikációs 
terv (n=61) eredményeit dolgoztuk fel vegyesen 6MV és 10MV energiaszinten. Eredmények: A Khi-2 próba 
szignifikáns összefüggést mutatott az Output eltérések és a 2%-2mm-es gamma-analízis eredményei között 
(p=0,026), valamint az A és B Leaf bank Offset beállási hibái és a 3%-3mm-es gamma-analízis eredményei 
között (p=0,002 és p=0,028). A többi adatpár elemzése nem mutatott szignifikáns összefüggést (p=[0,98; 0,99; 
0,9]). A regresszió analízis során viszont a vizsgált adatokra hatványfüggvényt illesztve minden adatpár esetén 
R^2=[0,19; 0,1 ; 0,004; 0; 0; 0,005] értékeket kaptunk. Következtetések: A Khi-2 próba eredményei alapján 
valószínűsíthető, hogy az intenzitás modulált besugárzások abszolút dozimetriai pontosságát befolyásolja a 
gyorsító napi output állás, míg a relatív dozimetriai pontosságot pedig a Multi-Leaf Collimátor lamelláinak 
beállási hibája. 
 
Kulcsszavak: LINAC, VMAT, tervverifikáció, gamma-analízis, MLC  
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Kiss Vivien1 
1Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

JÁRÁSI PARAMÉTEREK, TALPNYOMÁS ADATOK ÉS A LÁB IZOMAKTIVITÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA SZABADIDŐS HOSSZÚTÁVFUTÓK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: Megvizsgálni a szenzomotoros, nyújtó, valamint célzott lábizom erősítést tartalmazó tréning 
hatását a járási sajátosságokra, a talpnyomás adatokra, az izomaktivitásra, illetve az izomerőre szabadidős 
hosszútávfutók körében. Adatok és módszerek: A kutatásban 9 egészséges szabadidős hosszútávfutó vett 
részt,akik legalább 20 km-t és maximum 100 km-t futnak hetente. A résztvevők egy 12 alkalmas izomerősítő-
, nyújtó- és szenzomotoros tréningen vettek részt, továbbá heti egy alkalommal otthoni gyakorlatsort 
teljesítettek. A mintavételre a mozgásprogram előtt és után került sor. Az antropometriai adatok felmérését 
követően mozgásanalizáló rendszerrel került sor a járási paraméterek vizsgálatára, továbbá felületi 
elektromiográf segítségével az izmok izomaktivitásának tanulmányozására járás közben. Vizsgálat készült a 
futók talpnyomás adatairól statikusan és járás közben talpnyomás eloszlás mérő használatával, mely 10 
anatómiai területre osztotta fel a talpi felszínt. Végezetül a térdízület flexor és extensor izmainak ereje került 
felmérésre maximális izometriás izomerő mérő rendszerrel. Eredmények: A járásparaméterek közül 
szignifikáns különbség csak a jobb láb támaszfázisában volt tapasztalható (p=0,018). A talpnyomás vizsgálat 
a maximális talpnyomás értékekben nem mutatott szignifikáns különbséget a két mérés során (p=0,062 és 
p=0,051). Az EMG vizsgálatok szignifikáns eredményeket mutattak, a vizsgált izmok közül a m. 
gastrocnemius lateralis kivételével (p=0,748; p=0,458) mindegyik izom aktivitásában jelentős javulás történt 
(TA: p=0,022; p=0,013 GCM: p=0,036; p=0,036 PL: p=0,007; p=0,023). A járáskinematikai paraméterek 
közül a térd tengelyállásában, illetve a láb eversio-inversio mértékében szignifikáns eredmény csak a jobb láb 
esetében született mindkét vizsgálat során (varus-valgus p=0,030; eversio-inversio p=0,006). 
Következtetések: A lépésciklus fázisainak arányaiban, az izomerőben és a tengelyállások mutatóiban 
változások történtek,de annak érdekében, hogy még pontosabb képet kapjunk a vizsgált paraméterekről, 
szükség lenne nagyobb elemszámból álló kutatás elvégzésére a jövőben. 
 
Kulcsszavak: izomaktivitás, felületi EMG, talpnyomás, járásvizsgálat, m. tibialis anterior, m. peroneus 
longus, m. gastrocnemius medialis, m. gastrocnemius laterlis, szabadidős futók  
 
Dr. Császár Gabriella Edit1 
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Kocsis Kata1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

A KÖZÖSSÉGI MÉDIA BEFOLYÁSA AZ EGYETEMISTÁK ROSTFOGYASZTÁSI 
SZOKÁSAIRA 

Célkitűzés: Kutatásunk során fő célként tűztük ki, hogy megfigyeljük mennyire befolyásolja a közösségi 
média az egyetemisták táplálkozási szokásait, vásárlási attitűdjeit, valamint a rostokról szerzett ismereteiket, 
annak függvényében, hogy a hallgatók folytatnak-e egészségtudományi tanulmányokat, avagy sem, illetve a 
nemi különbözőség tükrében. Célunk volt annak a felmérése, hogy a hallgatók miként vélekednek az 
egészségről/egészséges táplálkozásról Adatok és módszerek: A kutatás kivitelezésére egy saját készítésű 
online kérdőívet alkalmaztunk. A válaszok kiértékelésére és átkódolására a Microsoft Excel 2010 programot 
használtuk. Adatainkat leíró statisztikai műveletekkel, Mann-Whitney-próba, függelten mintás T-próba és 
khi-négyzet próba segítségével elemeztük SPSS program keretein belül, p<0,05 szignifikanciaszint mellett. 
Eredmények: Megfigyeltük, hogy a vizsgált mintában a közösségi oldalak tekintetében az Instagramm-on 
történő tartalom követés a legjellemzőbb. Pozitív, szignifikáns kapcsolatot fedeztünk fel a rosttartalomra való 
figyelés és az Instagram használata között r = 0,171 p = 0,035. Kimutattuk, hogy az interneten olvasott 
információk hatással vannak a hallgatók fogyasztói magatartására és táplálkozási szokásaikra. 
Megállapítottuk, hogy a tényleges rostfogyasztás alacsonyabb az ajánlottnak véltnél mind a tanulmányok, 
mind a nem tekintetében. Következtetések: Az Instagram a kép meggyőzési stratégiájának köszönhetően, 
jellemzi jobban az általunk vizsgált korosztályt. Ez magyarázható azzal, hogy először a képet látják a fiatalok. 
Ez alapján el tudják dönteni, hogy érdekeltek-e az adott tartalommal kapcsolatban, avagy sem. 
Következtethető, hogy a meggyőzés hatására az ilyen tartalmat követők esetében az itt elhangzottak 
megjelennek a táplálkozási és vásárlási szokásaikban. Az alacsony fogyasztásból arra következtettünk, hogy 
a hallgatók nem rendelkeznek elegendő információval a rostokról. 
 
Kulcsszavak: rost, közösségi média, egyetemisták, magas rosttartalmú élelmiszerek  
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Koncz Vanda1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

A MÉDIA HATÁSA AZ EGÉSZSÉGTUDATOS ÉLETMÓD KIALAKULÁSÁBAN A 10-14 ÉVES 
KOROSZTÁLYBAN 

Célkitűzés: Magyarországon az egészséges életmódra való nevelésre nagy hangsúlyt fektetnek, azért, hogy 
felnőttkorra kialakuljon az egészség megőrzéséhez szükséges életmód. Fontos, hogy beépüljön a gyermekek 
értékrendjébe a mozgás, a helyes táplálkozási szokások és a szabadidő hasznos eltöltése. Amennyiben ezek 
nem épülnek be az értékrendjébe számos akár már korai életkorban kialakulhat krónikus betegség. Kutatás 
célja: Megvizsgáljuk a 10-14 éves gyermekek táplálkozási szokásait, fizikai aktivitásukat, valamint, azt, hogy 
a reklám mennyire befolyásolja táplálkozási és vásárlási szokásaikat. Adatok és módszerek: Keresztmetszeti, 
kvantitatív vizsgálatot végeztünk Berhidán, Öskün, Ősiben és Csajágon 2019 júniusa és októbere között 10-
14 éves iskolások körében (n=156). Kizárási kritérium volt, ha speciális étrendet követ, diétával kezelhető 
betegsége van. Alkalmaztunk saját szerkesztésű kérdőívet, FFQ-t és háromnapos táplálkozási naplót. Leíró 
statisztikai elemzést, Khí négyzet próbát, kétmintás T-próbát, lineáris regressziót végeztünk SPSS 25 
szoftverrel p<0,05. Eredmények: A gyerekek átlagosan 5,281±5,117 órát töltenek internetezéssel. Az életkor 
és a tévénézés ideje között gyenge szignifikáns összefüggés van (r=0,211, p=0,008). A megkérdezettek 
52,7%-ának nem ellenőrzik a szülei, hogy mit néz a számítógépen, telefonon. A gyerekek 46,4%-a ritkán 
vásárol reklámban látott élelmiszert. A válaszadók 74,5% fontosnak tartja a rendszeres testmozgást. 
Következtetések: Összeségében kijelenthetjük, hogy a gyerekek egészséges életmódjának kialakulására 
negatívan hat az IKT eszközök korlátlan használata és ezen eszközök szülői felügyeletének hiánya, a családon 
belüli személyes példa hiánya. Megállapíthatjuk, hogy a helytelen táplálkozási szokások között szerepel a 
nem megfelelő számú étkezés naponta és a koffeintartalmú italok kiemelten az engergiaitalok fogyasztása. 
További kérdéseket vet fel egy esetleges kutatásban, hogy miért és hogyan juthat hozzá a vizsgált korosztály 
ezekhez a termékekhez. 
 
Kulcsszavak: gyerekek, média, egészséges életmód, szabadidő  
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Kovács Ádám1 
1Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, nappali munkarend  

A FORMULA-1 

Célkitűzés: Kutatásunkban a Formula-1 megítélését, működését, valamint az elmúlt évek meghatározó 
eseményeit vizsgáltuk. Áttekintettük a versenysorozat indulásának körülményeit, valamint a bajnokság 
globálissá válásában szereplő tényezőket és személyeket. Kutatásunk célja volt megvizsgálni az elmúlt 40 
évet felölelő „Ecclestone korszakot” és a 2017-től íródó „Liberty korszakot”, minthogy ezek egymás 
ellentettjei, úgy működésben, mint vállalati felépítésben. Adatok és módszerek: Tanulmányunk érdekében 
készített saját szerkesztésű, 21 tételes kérdőívünket N=1798 fő töltötte ki. Ezen adatokat a Liberty Media 
Corporation által készített Global Fan Report adataival egészítettük ki, valamint helyeztük kontextusba. Az 
adatok elemzéséhez leíró statisztikát, a harmadik hipotézisünk esetében varianciaanalízist (ANOVA), 
negyedik és ötödik hipotézisünk vonatkozatában pedig Spearman és Pearson korrelációt alkalmaztunk. 
Eredmények: Tanulmányunk rávilágított arra, hogy a sportág passzív sportfogyasztóit leginkább a sorozat 
technikai részletei motiválják arra, hogy rendszeresen kövessék azt, valamint hogy egyes pilóták, csapatok 
szerepe ugyan nagy, ugyanakkor nem elegendő ok arra, hogy a nézők az egész sorozatnak hátat fordítsanak 
azok esetleges távozásával. Kimondható, hogy az Ecclestone és a Liberty korszak megítélésében szignifikáns 
különbség mutatkozik, az Ecclestone korszak javára. Igazolást nyert, hogy az életkor és a kedvenc pilóta 
kiválasztása között összefüggés van, valamint, hogy az életkor és a legmagasabb iskolai végzettség 
befolyásolhatja azt, hogy az adott személy járt-e már valaha Formula-1-es versenyhétvégén. 
Következtetések: A Formula-1 követőinek többsége részletekbe menően érdeklődik a sportág iránt. Maga a 
sportág fontosabb számukra, mint egy-egy csapat, vagy pilóta. A Liberty korszak megítélésében szerepe lehet 
az elmúlt évek Mercedes dominanciájának és a szabályváltozásoknak. Kijelenthető, hogy az életkor és a 
kedvenc pilóta személye között összefüggés van, ugyanakkor ok-okozati viszonyokat nem tudtunk feltárni. A 
futamlátogatást számtalan tényező befolyásolja, ám az életkornak és a legmagasabb iskolai végzettségnek is 
szerep juthat. 
 
Kulcsszavak: Formula-1, Forma-1, F-1, motorsport, autósport, passzív sportfogyasztás  
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Kovács Alíz Petra1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

18F-FDOPA TÖBBLETÉRTÉKE GLIOBLASTOMA MULTIFORME 
BESUGÁRZÁSTERVEZÉSÉBEN 

Célkitűzés: A glioblastoma multiforme (GBM) a központi idegrendszeri daganatok legagresszívabb 
megjelenési formája, kezelése komoly kihívást jelent a 2005 óta világszerte elfogadott Stupp-protokoll 
sikerének ellenére is. A daganat diagnosztizálásában és a sugárterápiás tervezésben a hagyományos képalkotás 
(MRI, CT) mellett a PET képalkotásnak egyre nagyobb figyelem jut. Az aminosav analógú 18F-FDOPA 
radiotracer segítségével funkcionális és biológiai információkat kaphatunk (biological target volume – BTV), 
mivel a daganat aminosav halmozása intenzívebb. Kutatásunk célja volt felmérni a BTV nyújtotta 
többletinformáció viszonyulását kezelési céltérfogathoz. Adatok és módszerek: 2017-2018 között a Somogy 
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási 
Központjában 8, szövettanilag igazolt glioblastomás betegeinek adatait dolgoztuk fel (n=8). Jellemeztük a 
neuroradiológus által kontúrozott gross tumor volume (GTV), clinical target volume (CTV) és BTV 
információt, melyet összehasonlítottunk a daganat elhelyezkedéséhez képest ellenoldali centrum semiovale 
régiójában mért 1cm sugarú ROI aktivitásértékének 1,7 és 2,0-szeres értéknek megfelelő volumenlefedéssel. 
A tervezés Varian Eclipse 13.0 szoftver segítségével készült. Statisztikaként leíró statisztikát, önkontrollos 
kétmintás párosított t-próbát alkalmaztunk 95%-os valószínűségi szinten. (p˂0,05) Eredmények: A 
gyakorlott neuroradiológus által kontúrozott BTV-FDOPA értékek nem tértek el szignifikánsan az ellenoldali 
centrum semiovale aktivitásának 1,7 szeres értékének megfelelő volumenlefedéstől (p=0,34; r=93), azonban 
a CTV területtől szignifikánsan különbözött a volumen lefedés (p=0,03; r=0,74). Az ellenoldali radiofarmakon 
halmozás 2,0 szeres értékét vizsgálva szignifikánsan eltérést mutatott a BTV-FDOPA és a CTV területei 
között (p=0,001; r=0,90) (p=0,01; r=0,63). Az ellenoldali aktivitás 1,7 szeres értékénél a BTV-FDOPA és a 
CTV terület átlagosan 6,65 cm3 (SD=11,67); 2,0 szeres értéknél 2,12 cm3 (SD=4,16) volumennel tér el 
egymástól (p=0,01; r=0,40) (p=0,05; r=0,35). Következtetések: Az aminosav analógú 18F-FDOPA értékes 
többletinformációval rendelkezik, melyet a végső céltérfogat kialakításakor fontos figyelembe venni. 
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Kovács Beatrix1 
1Pécs – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – népegészségügyi ellenőr IV. évfolyam, nappali munkarend  

A ZAJSZENNYEZÉS MINT STRESSZTÉNYEZŐ MEGJELENÉSE A KIS- ÉS NAGYVÁROSI 
KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: A felmérés célja az volt, hogy összehasonlítsuk egy nagyvárosi (Pécs) és egy kisvárosi (Lenti) 
középiskola tanulóinak a zajszennyezés jelenségével kapcsolatos ismereteit és attitűdjét, továbbá, hogy 
megvizsgáljuk a kapcsolatot a tanulók iskolai teljesítménye, egészségi állapota és a környezetükben 
érvényesülő zajhatás között. A kutatásban nagy hangsúlyt fektettünk annak felmérésére is, hogy a 
középiskolás korosztályon belül milyen irányt mutat a különböző típusú környezeti zajokra való egyéni 
érzékenység, vagyis, hogy ez a korosztály milyen típusú zajokat mennyire tart zavarónak. Adatok és 
módszerek: Kutatásunkat Magyarország két megyéjének középiskolájában végeztük el a 13-19 éves 
korosztályba tartozó tanulók (N=186) körében, amely egy kérdőíves felmérésből, valamint a helyszíneken 
történő hangintenzitás-szint meghatározásából tevődött össze. Eredmények: A kérdőívek adatait khi-négyzet 
próbával, 95%-os valószínűségi szinten értékeltük ki. A kapott eredmények azt mutatták, hogy az átlagos 
napokat figyelembe véve az iskolai tanórák alkalmával egyes kognitív funkciók csökkenten működnek 
mindkét középiskola tanulói esetében, azonban nem találtunk szignifikáns összefüggést a környezeti 
zajszennyezés és a különböző egészségi problémák megjelenése között. A fülhallgatón/fejhallgatón keresztül 
történő zenehallgatást követően viszont szignifikánsan nagyobb gyakorisággal megjelennek bizonyos 
egészségi problémák mindkét iskola tanulói esetében főleg a lányok között. Az alvászavarok gyakoribb 
megjelenése a nagyvárosi iskolában tanulóknál jelentkezett. A tanulók környezeti zajszennyezéssel 
kapcsolatos ismeretei nem határozzák meg a tanulók által megtett egyéni megelőző intézkedéseket, 
amelyekkel a zajexpozíciót elkerülni, vagy csökkenteni tudják. A kisvárosi iskola tanulónak környezeti 
zajszennyezéshez fűződő attitűdje viszont meghatározza az egyéni megelőző intézkedések megtételét. 
Következtetések: A környezeti zajszintmérés eredményei leginkább a tájékozódás célját szolgálták az iskolák 
környezeti zajviszonyairól. Az általánosan levonható következtetések ezzel kapcsolatban: egyrészt a 
nagyvárosi iskola környezetében magasabbak voltak a hangintenzitás-szintek, másrészt az iskolákban a zárt 
ablakok mellett mért értékek alacsonyabbak voltak, mint az ablakok nyitott állapotában. 
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Kovács Bettina Fruzsina1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

GERINCISKOLA PROGRAM ÓVODÁSOK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: Célunk volt az 5-6 éves óvodások habituális testtartását, gerinccel kapcsolatos tudását, 
izomegyensúlyát , lumbalis motoros kontrollját, és aktív tartási képességét felmérni, valamint egy 12 hetes 
gerinciskola program hatékonyságát vizsgálni. A program után további 12 hetes, otthonra kiadott, 
gerinciskolához kapcsolódó feladatok hatásosságát szerettük volna még vizsgálni. Adatok és módszerek: A 
programba nem véletlenszerű mintavétellel 5-6 éves óvodások kerültek beválasztásra, 23 – 23 fő a vizsgálati 
és a kontroll csoportba. A habituális testtartást fotogrammetriás vizsgálattal, a gerinccel kapcsolatos tudásukat 
egy saját szerkesztésű teszttel, a törzsizomerőt és az alsó végtag izomnyújthatóságát Lehmann tesztekkel, a 
lumbalis motoros kontroll képességet Sitting Forward Lean teszttel és az aktív tartási képességüket Matthias 
teszttel vizsgáltuk. A felméréseket a program előtt, után, valamint 12 héttel később végeztük. Wilcoxon tesztet 
alkalmaztunk a csoportokon belüli különbségek meghatározáshoz, Mann Whitney U próbát a kontroll és 
vizsgálati csoport közötti változások meghatározásához és Friedman próbát a 3 mérés közötti eredmények 
összehasonlításához. A szignifikancia szint p<0,05 volt. Eredmények: A programot követően a vizsgálati 
csoport eredményei az összes teszt vonatkozásában javulást mutattak. A 2 csoport eredményei között a 
hasizomerőt mérő teszt kivételével mind szignifikáns különbség volt. Az utánkövetés során is jelentős 
különbség volt a tesztek többségénél a két csoport között. A 3 mérés összehasonlítása során a vizsgálati 
csoport eredményei szignifikáns javulást mutattak a tesztek többségénél. Továbbá a kontroll csoport 3 
mérésének eredményei között a has és hátizomerőt mérő tesztek jelentős rosszabbodást mutattak. 
Következtetések: A gerinciskola program egy hatékony módszer a gyermekek habituális testtartásának, 
gerinchasználattal kapcsolatos tudásának, törzsizomerejének, alsó végtag izomnyújthatóságának, lumbalis 
motoros kontrolljának és aktív tartási képességének fejlesztése céljából. Az elért eredmény az utánkövetésük 
során is fennmaradt. A kontroll csoport átlageredményei változatlanok vagy rosszabbak lettek, ami még 
jobban kiemeli a gerinciskola hasznosságát óvodások körében. 
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Kovács Dominik Norbert1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

SCAPULA DYSKINESIS VIZSGÁLATA EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: Az abnormális statikus és/vagy dinamikus lapocka pozíciót, azaz a Scapula Dyskinesis-t, gyakran 
vonják párhuzamba a váll patológiáival, azonban előfordulhat tünetmentes egyéneknél is. Ezért munkánk fő 
célja az volt, hogy megvizsgáljuk a lapocka diszfunkciók előfordulásának gyakoriságát és körülményeit 
egyetemisták körében. Adatok és módszerek: A végleges minta 70 főből (Átlagos életkor: 22,17±1,77 év) 
állt. Közülük 47-en (67%) férfi, 23-an (33%) nő neműek voltak. Vizuális analóg skálával vizsgáltuk a 
résztvevők fájdalmának intenzitását, fotogrammetriás eljárással a habituális testtartásukat, Kendall-féle 
manuális izomtesztelési módszerekkel pedig, egyes vállövi izmaiknál fennálló izomerejüket, valamint 
megkérdeztük őket sportolási gyakoriságukról. A résztvevők lapockáinak mozgások közbeni viselkedését a 
McClure-féle „Scapular Dyskinesis Test” -tel vizsgáltuk, a statikus helyzetüket pedig, a Kibler-féle „4-típusú 
klasszifikáció” szerint osztályoztuk. Eredmények: A résztvevők 53%-ánál (n = 37) találtunk valamilyen fokú 
dinamikus dyskinesis-t, míg a vizsgált lapockák (n = 140) 41 %-ánál (n = 57) valamilyen típusú nyugalmi 
helyzeti eltérést. A habituális testtartást vizsgáló fotogrammetriás felmérés eredményei és a Scapula 
Dyskinesist mérő McClure-féle teszt eredményei között szignifikáns összefüggést találtunk (p = 0,0096). A 
McClure-féle teszt eredményei alapján, a domináns és a nem domináns felsővégtagon a Scapula Dyskinesis 
egyenlő valószínűséggel fordult elő (p = 0,4367). A sportolási gyakoriság és a lapocka diszfunkciók 
előfordulása között szignifikáns összefüggést tapasztaltunk (p = 0,012). A fájdalom erőssége és a Scapula 
Dyskinesis között szignifikáns összefüggés volt (p = 0,0287). A Scapula Dyskinesist mérő McClure-féle teszt 
és az azonos oldali felsővégtagon izomerőcsökkenést mutató tesztek eredményei között szignifikáns 
összefüggés volt (bal oldal: p = 0,0117; jobb oldal: p = 0,0060). A Scapula Dyskinesissel rendelkezők körében 
nagyobb valószínűséggel gyengülnek a Serratus Anterior és a Trapezius pars ascendens izmok, mint a 
Rhomboidei izmok (p = 3,90E-12). Következtetések: Az egyetemisták életmódjának és magatartásának 
következtében, jelentős részüknél fennállhat valamilyen szintű lapocka diszfunkció. 
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Kovács Dóra1 
1Szombathely – csecsemő- és kisgyermeknevelő BA – III. évfolyam, levelező munkarend  

A KISGYERMEKEK TALÁLKOZÁSA A MESÉVEL 

Célkitűzés: A gyermekek a meséken keresztül ismerik meg az őket körülvevő világot, segítséget kapnak az 
érzelmeik értelmezéséhez, szorongásaik feloldásához, valamint problémáik megoldásához. Fontos az 
ösztönző és támogató felnőtt attitűd, hiszen az általuk átadott meséken keresztül válnak a gyermekek 
kiegyensúlyozott, boldog gyermekekké. A kutatás célja volt felmérni a kisgyermekes családok mesélési 
szokásait, és ezek összefüggését különböző háttérváltozókkal. Adatok és módszerek: A kutatás kvantitatív, 
keresztmetszeti. A kérdőíves vizsgálat 2019. novemberében zajlott Szombathelyen az EBI Százszorszép 
Bölcsődéjében, illetve a Mocorgó Óvodában. A kérdőív saját szerkesztésű, standard kérdőív elemekkel 
(demográfiai kérdések, édesanyák mesékhez fűződő attitűdje, mesekönyv vásárlási szokások, édesanyák 
mesélési szokásai, édesanyák attitűdje). A minta elemszáma 124 édesanya, akiknek a gyermeke bölcsődébe, 
vagy óvodába jár. A statisztikai elemzéshez az IBM SPSS statistic 22-es verzióját alkalmaztam. Az 
eredményeim kiszámításához leíró statisztikai módszereket és ANOVA tesztet alkalmaztam, valamint khi-
négyzet próbát végeztem. Eredmények: Azok az édesanyák, akiknek gyermekként meséltek szüleik, ők is 
gyakrabban mesélnek gyermeküknek (p<0,05). Az édesanyák iskolai végzettsége és a mesetípus választása 
között nem találtam szignifikáns kapcsolatot (p>0,05). Az, hogy a mesét nevelésre alkalmas eszköznek tartják-
e függ az édesanyák életkorától (p<0,05), ugyanakkor az iskolai végzettség nem befolyásolja. (p>0,05). A 
modern eszközön való mesenézés független az édesanyák iskolai végzettségétől (p>0,05). Azok az édesanyák, 
akik a meséket nevelésre alkalmas eszköznek tartják, megbeszélik gyermekükkel, hogy mit érezhet, illetve a 
konfliktushelyzetekről és azok következményeiről. (p<0,05) Következtetések: A kapott eredmények azt 
mutatják, hogy a mesélési szokások nem függenek össze az édesanyák életkorával és iskolai végzettségével. 
Bár a modern eszközöket nem tudják kizárni a gyermekek életéből, az édesanyák minden nap mesélnek 
gyermekeiknek. 
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Kovács Dorina1 
1Pécs – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – népegészségügyi ellenőr IV. évfolyam, nappali munkarend  

AZ ELEKTROMOS LÉGKÖRI JELENSÉGEK SZEREPE A MOZGÁSSZERVI BETEGEK 
ÉLETMINŐSÉGÉBEN 

Célkitűzés: Vizsgálatunk célja az volt, hogy a mozgásszervi betegekre milyen hatással vannak az egyre 
szaporodó elektromos légköri jelenségek mind a tünetek fokozódása, valamint a közérzet változása, fizikai 
aktivitás csökkenése, szokásos tevékenységek nehezítettsége (pl. házi munka), alvás problémák 
szempontjából. A továbbiakban megvizsgáltuk, hogy milyen kapcsolat figyelhető meg a nem, az életkor, 
végzettség, mozgásszervi betegség típusa, a fájdalom, mint tünet megjelenése, és az elektromos légköri 
jelenségek előfordulása között. Adatok és módszerek: Kutatásunkon belül a beválasztási kritériumnak 
megfelelően 4 típusú mozgásszervi megbetegedésben szenvedő betegek (N=181) vettek részt a vizsgálatban, 
akik körében kérdőíves felmérést végeztünk. Ezenkívül végeztünk egy adatelemzést is, amelyben 
összehasonlítottuk, hogy van-e szignifikáns összefüggés az orvosi körzetek által szolgáltatott betegforgalmi 
adatok és az OMSZ által megküldött adott napokra vonatkozó lecsapott villámok száma között. Eredmények: 
Az eredmények azt mutatják, hogy az idősebb nők érzékenyebbek a légköri elektromos jelenségek 
megjelenésekor. A funkcionális aktivitás terén mozgásszervi típusonként nem találtunk szignifikáns eltérést, 
arra vonatkozóan, hogy az egyes betegség típusokra kifejezett segítség igénylésre szükség van-e. Az alvással 
való kapcsolat terén szignifikáns eltérés figyelhető meg az egyes mozgásszervi betegségtípusok alapján. 
Külön vizsgáltuk azt, hogy a betegek milyen módon értesülnek a meteorológiai változásokról, illetve, hogy 
ez összefüggésben van-e a végzettségükkel. Az eredményeink azt mutatták, hogy a mozgásszervi betegek 
körében nincs szignifikáns összefüggés arra vonatkozóan, hogy a végzettség befolyásolná a jobb értesülést a 
lehetséges időjárás változásokról. Az adatelemzés eredményei azt tükrözik vissza, hogy mind a férfiak 
esetében, mind a nők esetében szignifikánsan növekedett az orvoshoz fordulások száma a villámlások 
lecsapódását követő napon a villámlást megelőző naphoz képest. Következtetések: Összességében 
elmondható, hogy a vizsgálatban résztvevő mozgásszervi betegek életminősége szempontjából a légköri 
elektromosság, mint időjárási tényező nem okoz szignifikáns eltéréseket a mindennapjaikhoz képest. 
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Kovács Ildikó Ágnes1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász III. évfolyam, nappali munkarend  

OSTEOPOROSIS HEALTH BELIEF SCALE (OHBS) KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVRE 
VALIDÁLÁSA 

Célkitűzés: A csontritkulás az egyik leggyakoribb mozgató szervrendszert érintő megbetegedés. Kutatásunk 
célja validálni az Osteoporosis Health Belief Scale-t (OHBS), ami az első magyar nyelvű eszköz, a 
csontritkulással kapcsolatos attitűd és magatartás vizsgálatára. Adatok és módszerek: Az Osteoporosis 
Knowledge Assessment Tool (OKAT) és az OHBS kérdőívet 600 véletlenszerűen kiválasztott magyar 
anyanyelvű nő (18-85 év) töltötte ki. A mintavétel 2019 októbertől, 2020 februárig történt. Statisztikai 
elemzéshez SPSS 24 verziót használtunk. Az elemzés során leíró statisztikát számoltunk, normalitás 
vizsgálatot végeztünk (Kolmogorov-Smirnov teszt), a változók közötti összefüggések vizsgálatához 
Spearman-féle rank korrelációs elemzést készítettünk. AZ OHBS teszt és reteszt eredmények közötti 
összefüggéseket inter-item korrelációval értékeltük. Az elemzés mintaválasztási megfelelését a Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) teszttel és a Bartlett teszttel vizsgáltuk. Az OHBS kérdőív validitását feltáró faktor 
analízis (FFA) alkalmazásával végeztük, a faktoron belüli korreláció vizsgálatára intraclass korrelációt 
alkalmaztunk. A kérdőív belső konzisztenciájának vizsgálatára megállapítottuk a Cronbach-alfa értékeket. 
Eredmények: A kutatásban részt vett nők átlag életkora 37.70±13.15 év volt. Az OKAT kérdőív átlagos 
pontszáma 8,78±3,15 az OHSB átlagos pontszáma 126,28±14,80. Test és a reteszt esetén mind a 42 kérdés 
szignifikáns (p>0.001) szoros korrelációs kapcsolatot (r>0.9) mutatott ki. A KMO (=0,886) és a Bartlett teszt 
(χ2=14133,51; p<0.001) megerősítette a modell megbízhatóságát. A FFA által igazolt hét faktor összesített 
varianciája 63,360%. Cronbach-alfa értéke 0.801 lett, amit sikeresnek tekintünk. Következtetések: 
Eredményeink alapján, az OHBS kérdőívet megbízhatónak tartjuk magyar nők csontritkulással kapcsolatos 
tudás és attitűd felmérésére. 
 
Kulcsszavak: Osteoporosis, Osteoporosis betegség specifikus attitűd, Osteoporosis betegség specifikus tudás  
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Kovács Szandra1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  

A SZÜLÉSTŐL VALÓ FÉLELEM ÉS A CSÁSZÁRMETSZÉS PREFERENCIÁJÁNAK 
KAPCSOLATA 

Célkitűzés: A kutatás célja, hogy felmérje a szüléstől való félelem és a császármetszés előnyben 
részesítésének a kapcsolatát és összefüggéseit, valamint az egyéb lehetséges okokat a félelem és a preferencia 
hátterében, mint például szocio-demográfiai adatok, egészségmagatartás, önértékelés, élettel való 
elégedettség. Adatok és módszerek: Kvantitatív, leíró jellegű, keresztmetszeti kutatásunkhoz használt 
kérdőívcsomag valid és saját elemeket is tartalmaz. Az adatgyűjtés online, közösségi média felületen zajlott 
2019 novemberében és decemberében. A vizsgálatban csak 18 és 45 év közötti először szülő várandósok 
vehettek részt, a minta végső nagysága 345 fő. A vizsgálat során nyert adatokat leíró statisztikával és 
matematikai statisztikával (Khi2-próba, t-próba, lineáris regresszió) elemeztük. Az eredményeket p < 0,05 
esetén tartottam szignifikánsnak. Eredmények: A császármetszés preferenciájának hátterében egyedül a 
fizikai aktivitás hiánya bizonyult befolyásoló tényezőnek (p = 0,017). Az életkor előrehaladtával nő a szüléstől 
való félelem mértéke (p = 0,045). A vallásosság, a kávéfogyasztás, a lakóhely, az átlagos/átlag alatti anyagi 
helyzet és a fizikai aktivitás rendszeressége számos alskála esetén protektív tényezőnek bizonyult a szüléstől 
való félelem vonatkozásában. A császármetszés preferenciája erős befolyásoló faktor, mindegyik skála és 
aldimenzió esetén erős, szignifikáns értékeket (p < 0,001) figyelhetünk meg. Számításaink alapján a szüléstől 
való félelem a császármetszés előnyben részesítését eredményezi. Az önértékelés és az élettel való 
elégedettség nincs hatással a szülési mód megválasztására, viszont erősen függ tőlük a szüléstől való félelem 
szintje (p < 0,001). Következtetések: A differenciáló tényezőket ismerve időben azonosíthatjuk e 
kérdéskörben rizikócsoportba sorolandó primiparákat, elősegítve, hogy várandósságuk minél inkább örömteli 
időszak legyen. A várandósgondozásban résztvevő szakemberek pozitív hatást gyakorolhatnak a terhesek 
testmozgási szokásaira, szüléshez társuló attitűdjeikre, csökkentve ezzel a szüléstől való félelem 
kialakulásának, az elektív császármetszés választásának esélyeit.  
 
Kulcsszavak: szüléstől való félelem, császármetszés preferenciája, kérdőíves vizsgálat  
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Kovacsik Milán1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – mentőtiszt IV. évfolyam, nappali munkarend  

A VÉNÁS TROMBOEMBÓLIÁS (TÜDŐEMBÓLIA, MVT) ESEMÉNYEK A SÜRGŐSSÉGI 
ELLÁTÁSBAN 

Célkitűzés: Szakdolgozatom célja az volt, hogy feltérképezzem munkahelyem, a Szent Pantaleon Kórház 
tüdőembóliával kapcsolatos diagnosztikai eljárásait. Retrospektív felmérésemben, azokat a 
betegdokumentációkat tekintettem át, ahol a pulmonalis embolia igazolódott. Vizsgáltam az anamnesztikus 
adatok, a vitális paraméterek rögzítését, a prediktív score rendszerek használatát, az elvégzett diagnosztikus 
lépéseket. Bemutatom dolgozatomban az ezzel kapcsolatos statisztikai mutatókat (az érintett populáció 
nagysága, demográfiai jellemzői, az eljárások alkalmazása). További célom volt a kevésbé drága, akár point-
of-care módszerrel is könnyen hozzáférhető diagnosztikus eszközök (mit például az EKG és az életkorral 
korrigált D-dimer vizsgálat) diagnosztikai hatékonyságának felmérése. Adatok és módszerek: A vizsgált 
adatok 2015 januárja és 2016 decembere közöttiek. Ezen időintervallum során 287 beteg adatait tekintettem 
át. Végül a kutatási kritériumok teljesülése után 85 fő képezte a vizsgálati populációt. Kutatásomat 2019. 
február 14-e és 2019. május 31-e között végeztem el. Az adatfeldolgozás SPSS 22.0 statisztikai szoftver 
segítségével valósult meg. Leíró statisztikát készítettem. A folytonos változókat Mann-Whitney próbával 
hasonlítottam össze. Kettő vagy több ordinális változó összevetésére pedig Kruskal-Wallis tesztet végeztem. 
Három, vagy annál több csoport összehasonlításának elemzésére varianciaanalízist alkalmaztam. 
Eredmények: A sürgősségi osztály által alkalmazott diagnosztikus rezsim kapcsán a 2015-ös évben 
vizsgáltam a D-dimer tesztek értékeit, a mellkasi CT angiográfiákat és a két érték kapcsolatát. 2015-ben a 
Sürgősségi Osztály készített 219 db mellkasi CT angiográgfiát tüdőembólia kizárása céljából. 72 vizsgálat 
bizonyult pozitívnak. D-dimer vizsgálat a mellkas CT-t megelőzően 4 esetben a magas Wells-score érték miatt 
nem készült, minden további esetben készült. Igazolt tüdőembólia esetén a D-dimer teszt  maximális értéke 
4000 ng/ml volt, ebben az évben ennél magasabb értéket a laboratórium már nem mért le. Tüdőembólia esetén 
a minimális érték 460 ng/ml volt, a pozitivitás határa 500 ng/ml, tehát voltaképpen negatív. Az átlag 2663 
ng/ml. Következtetések: A kapott eredmények bizonyítják, hogy az ellátás során a Wells-score használata 
segíti a definitív betegellátást, különösen magas rizikófaktorú pácienseknél. Érdekesség, hogy a Wells-score 
által használt haemoptoe tünet a vizsgálatban jóval ritkábban fordult elő, mint a score rendszer és az ESC 
guideline ajánlás alapján várni lehetett. Az elégtelen SpO2 értékkel bíró pácienseknél egyáltalán nem fordult 
elő ezen tünet. Felmerülhet a kérdés, hogy mennyire bír prediktív értékkel a Wells-score-ban használata. 
 
Kulcsszavak: tüdőembólia, időfaktor, D-dimer, Wells-score  
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Kőhegyi Rebeka1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő IV. évfolyam, nappali munkarend  

AZ ŐSSEJTEK NYOMÁBAN 

Célkitűzés: Az őssejtek levételének számos előnye van, melyről a várandósok ismeretszintje nem kielégítő. 
Tanulmányunk célja megvizsgálni a kismamák attitűdjét és ismeretszintjét a köldökzsinór őssejt levétellel 
kapcsolatban. Adatok és módszerek: Prospektív, leíró jellegű vizsgálatunkat 2019. január 1. és 2019. 
december 31. között végeztük, a Vas Megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház és a Pest Megyei Szent 
Imre Egyetemi Oktatókórház Szülészeti Osztályán. Saját szerkesztésű kérdőíves vizsgálatunk során összesen 
200 várandós adatait dolgoztuk fel a vizsgálat ideje alatt (n=200). Főbb kérdéskörök: a várandósok 
szociodemográfiai adatai, anamnézise,ismeretszintre és motivációra vonatkozó kérdések, tudják-e hogyan 
történik a levétel, drágának ítéli- e meg, élne-e a lehetőséggel, ha államilag finanszírozott lenne, tudja-e mely 
betegségek, illetve családtag esetében használható fel, fordult-e elő a családjában valamilyen megbetegedés. 
A vizsgált változók közti kapcsolat elemzéséhez Khi2-próbát alkalmazunk. Az eredményeket gyakoriság- és 
átlag megbízhatósági tartománnyal prezentáljuk és a szignifikanciaszintet p<0,05 határoztuk meg. 
Eredmények: A magasabb iskolai végzettségű édesanyák gyakrabban élnek a köldökzsinór őssejt levétel 
lehetőséggel, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűek. A kismamák 88,5%-a drágának tartja a beavatkozást, 
92,0%-a élne a lehetőséggel, ha államilag finanszírozott lenne. Összefüggést találtunk az anyagi körülmények 
és levételi hajlandóság között (p=0,003). Következtetések: A megkérdezett kismamák ismeretszintje hiányos, 
többségében nem hiteles forrásból szerzik az információkat és a tájékoztatásuk nem kielégítő. 
 
Kulcsszavak: kismama, köldökzsinór őssejt, autológ, őssejt-transzplantáció  
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Kövesdi Orsolya Liza1 
1Kaposvár – orvosi diagnosztikai analitikus BSc – radiográfia III. évfolyam, nappali munkarend  

18F-FDG PET/MR PREDIKTÍV ÉRTÉK VIZSGÁLAT KEMORADIOTERÁPIÁVAL KEZELT 
FEJ-NYAK DAGANATOS BETEGEKNÉL 

Célkitűzés: A kutatás célja, hogy értékelni lehessen a multiparametrikus PET/MR képalkotás prediktív 
értékét, radioterápiával kezelt fej-nyak rákos betegek esetében. Adatok és módszerek: A retrospektív 
felmérésbe, 20 szövettanilag igazolt fej-nyaki laphámrákkal (HNSCC) rendelkező páciens került be, akiket 
modern 3D alapú kemoradioterápiával kezeltek.18F-FDG PET/MR képalkotás készült minden alanynál 
terápia előtt és után. Kezelés előtti tumor SUVmax, SULpeak, totál léziós glikolízis (TLG) és metabolikus 
tumor térfogat (MTV) PET paraméterek valamint diffúzió súlyozott MR alapú ADCmean paraméterek 
kerültek lemérésre. A terápiás válaszok alapján 2 alcsoport került meghatározásra. Az 1. csoportba a 
gyógyulást elérő (CR) páciensek tartoztak, míg a 2. csoportba azok a betegek, akiknél terápia után viabilis 
tumorszövet volt megfigyelhető (Non-CR). Statisztikai elemzés során kezelés előtti képalkotási paraméterek 
és a terápiás válasz kapcsolata került vizsgálatra (Spearman correlation coefficient, Mann-Whitney U). 
Eredmények: Kezelés után, a képalkotás alapján 8 betegnél megállapítható teljes gyógyulás, 12 esetben 
metabolikusan aktív tumorszövet volt megfigyelhető. A CR és a Non-CR csoportok között a kezelés előtti 
SUVmax (p=0,135), SULpeak (p=0,343), TLG (p=0,135) és ADCmean (p=0,734) értékek között nem 
mutatkozott szignifikáns különbség. A kezelés előtti MTV szignifikánsan magasabb volt a Non-CR 
csoportban (p=0.007). A kezelés előtti SUVmax és ADCmean értékei között gyenge negatív korreláció 
mutatkozott (r= -0,346 p=0,135). Következtetések: A kezelés előtti SUVmax, SULpeak, TLG és ADCmean 
paraméterek nem bizonyultak alkalmasnak a terápiás válasz előrejelzésében, MTV alkalmasabb erre a célra. 
További paraméterek bevonása, több páciens vizsgálata szükséges lehet. 
 
Kulcsszavak: DWI, terápiás válasz, prediktív, MTV  
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Kresz Ábris1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

IZOLÁLT ÉS KOMPLEX GYAKORLATOK HATÉKONYSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
ROTÁTORKÖPENY ERŐSÍTŐ MOZGÁSPROGRAMBAN  

Célkitűzés: A rotátorköpeny izmai fontos szerepet töltenek be a váll ízületi mozgások létrejöttében és a váll 
ízület stabilizálásában. Ennek megfelelően elégtelen működésük hatással van a váll ízület állapotára. A kutatás 
célja megvizsgálni, hogy komplex, zárt kinematikus láncú gyakorlatokból (1.sz. csoport) álló vagy izolált, 
nyílt kinematikus láncú gyakorlatokból (2.sz. csoport) álló mozgásprogrammal hatékonyabb a rotátorköpeny 
izmainak erősítése. Adatok és módszerek: A kutatásban 15 egészséges váll ízülettel rendelkező alany vett 
részt (n=15). Az alanyok átlag életkora 22 év volt. Három csoportot alakítottunk ki. Öt főből állt az 1.sz. 
csoport, öt főből állt a 2.sz. csoport és öt főből pedig kontroll csoportot képeztünk, melynek tagjai egyik 
mozgásprogramban sem vettek részt. Minden alany átesett egy izomerőfelmérésen a mozgásprogramok 
elkezdése előtt és a mozgásprogramok befejezése után. Az izomerők felméréséhez mérleget használtunk és a 
kilogrammban kapott értékeket newtonra átszámolva használtuk. A kutatás 2019 november 1-2020. február 
1.-ig tartott. A kutatás helyszíne a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának E épületének 
tornaterme volt. Wilcoxon-féle előjeles rangpróbát és Mann-Whitney U próbát alkalmaztunk statisztikai 
próbaként. Mindkét statisztikai próba szignifikancia szintje 95% volt. Eredmények: Szignifikáns (p=0,043) 
izomerő növekedést tapasztaltunk mindkét mozgásprogramot folytató csoportnál a mozgásprogram előtti 
értékekhez képest, továbbá szignifikánsan (p=0,043) nőtt a domináns felsővégtag rotátorköpeny izomereje az 
1.sz. csoportnál. Szintén szignifikáns (p=0,043) volt az izomerőnövekedés a nem domináns felsővégtag 
rotátorköpenyében a 2.sz. csoportnál. A domináns és a nem domináns rotátorköpeny izomerő közti különbség 
kisebb volt (p=0,834) a mozgásprogram végére az 1.sz. csoportnál. Következtetések: Az 1.sz. csoport és a 
2.sz. csoport alanyainak egyaránt szignifikánsan nőtt a rotátorköpeny izmainak ereje, továbbá mindkét 
mozgásprogram segített a domináns és nem domináns oldali rotátorköpeny közti izomerők kiegyenlítésében.  
 
Kulcsszavak: Kulcsszavak: rotátorköpeny, izomerősítés, nyílt kinematikus lánc, zárt kinematikus lánc  
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Kriszt Georgina1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

BENZODIAZEPINEK KVANTITATÍV ÉS SZEMIKVANTITATÍV MÉRÉSEINEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Célkitűzés: A benzodiazepinek a pszichiáter és a nem pszichiáter orvosok által az egyik leggyakrabban felírt 
gyógyszerek közé tartoznak napjainkban. A pszichoaktív gyógyszerek csoportjába tartozó vegyületek, tagjai 
idegrendszeri depresszánsként működnek. Hatásuk sokrétű, ez, illetve könnyű hozzáférhetőségük az oka 
annak, hogy a véletlen és szándékos gyógyszertúladagolások gyakori résztvevői. Mérgező hatásuk 
önmagukban csekély, de alkohollal vagy opiátokkal fogyasztva légzésleállást, drasztikus esetben halált is 
okozhatnak. Kutatásom célja a klinikai gyakorlatban fennálló kvantitatív és szemikvantitatív módszer 
összehasonlítása, és annak vizsgálata, hogy az egyszerűbb, gyorsabb szemikvantitatív teszt eredményei 
mennyire követik a gyógyszerszint értékeket, lehet-e levonni belőle klinikai következtetéseket. Adatok és 
módszerek: A kutatás típusát tekintve keresztmetszeti, analitikai. Helye PTE KK Laboratóriumi Medicina 
intézetének toxikológiai laboratóriuma, ideje: 2019. január és 2020. március közötti időtartam. A célcsoportot 
a klinikára bekerülő toxikológiai betegek adták, ezek közül azok kerültek beválasztásra, akik mintája 
benzodiazepinekre pozitív volt, kizárásra pedig azok, akik nem rendelkeztek szérum és vizelet mintával is, 
így 173 beteg mintája felelt meg. Az vizelet szemikvantitatív immunoassay és a szérum kvantitatív HPLC 
módszer által kapott koncentrációkat Excelbe vezettük fel, ahol lineáris regresszió analízist végeztünk. 
Eredmények: Azt tapasztaltuk, hogy korreláció van a vizeletben és a szérumban mért benzodiazepin 
koncentráció között, melynek mértéke benzodiazepinenként eltérő, azonban ez a szignifikancia nem túl erős. 
Következtetések: A vizelet benzodiazepin koncentráció első közelítésként segítséget nyújthat a klinikusnak, 
de pontos eredményeket csak szérum kvantitatív analízise során kaphatunk. 
 
Kulcsszavak: benzodiazepin, HPLC, szemikvantitatív immunoassay, toxikológia  
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Krizsik Noémi1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

A RELAPTÁLT MYELOMA MULTIPLEXES BETEGEK TUMOR VAS TARTALMÁNAK 
VIZSGÁLATA SOLUBILIS TRANSZFERRIN RECEPTOR MÉRÉSÉVEL 

Célkitűzés: Ezen kutatásom célja a relaptált myeloma multiplex vasanyagcseréjének vizsgálata a laborban 
mérhető szolubilis transzferrin segítségével. Valamint, bizonyítani, hogy a tumor kezelhetősége függ a 
vastartalomtól. Adatok és módszerek: A vizsgálatomba a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
Hematológiai Ambulanciáján 2018. január és december között vizsgálatra került, 10 relaptált myeloma 
multiplexes beteg került bele. A laboratóriumi méréseket a Kaposi Mór Oktató Kórház Központi 
Laboratóriumában, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina 
Intézetében és a Semmelweis Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézetében végezték. A betegek 
eredményeit a Microsoft Excel 2014-es programjában, valamint az SPSS statisztikai rendszerben dolgoztam 
fel. Leíró statisztikát, szignifikancia vizsgálatot végeztem a betegek vizsgálati eredményei között. 
Eredményeimet szignifikánsnak tekintettem, ha p értéke kevesebb volt, mint 0,05. Eredmények: A 
kiválasztott betegpopulációban beigazolódott, hogy hazánkban a betegség kialakulása nőkben gyakoribb és 
az idősek betegségének mondható. A szolubilis transzferrin receptor vérszintje valóban a jól mutatja a 
szervezet aktuális vastartalmának értékeit. Azonban eredményeim alapján nem tudtam bizonyítani, hogy a 
tumorok vastartalma befolyásolja annak kezelhetőségét. A betegség előrehaladottságától függetlenül a 
betegek a kezelésekre különbözőképpen válaszoltak. Következtetések: A vizsgálat kezdetén felállított 
hipotéziseket ebben a populációban nem sikerült igazolni. Ennek oka lehet a rendkívül kis beteglétszám. Ezt 
a vizsgálat kiterjesztésével, nagyobb létszámú kutatással lehetséges lenne bebizonyítani, igazolódnának a 
feltevéseim. 
 
Kulcsszavak: Myeloma multiplex, szolubilis transzferrin receptor, vasanyagcsere.  
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Kurucz Balázs1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – mentőtiszt IV. évfolyam, nappali munkarend  

A POLYTRAUMATIZÁLT BETEGEK SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSÁNAK ALAPELVEI 

Célkitűzés: Napjainkban egyre több polytraumatizált sérült ellátásával kell számolnunk, az életvitelűnek és 
felgyorsult világunknak köszönhetően. Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2008 és 2018 közötti 
időszakban a közúti balesetet szenvedett személyek átlagos száma évente 22011,82, ebből 5674,09 súlyos 
156653,45 könnyű sérült és átlagosan 684,27 személy hal meg. Mint ezekből az adatokból láthatjuk, súlyos 
problémát okoz e betegek ellátása. Magyarországon nagyon kevés ilyen irányú kutatást lehet találni, amely 
ezzel a probléma körrel, foglalkozik. Vizsgálatunk célja megvizsgálni a helyszíni folyadékterápia és score 
rendszerek alkalmazását a kimenetelhez viszonyítva Adatok és módszerek: A kutatás első fázisában 
retrospektív vizsgálatot végeztünk, amelyet az Országos Mentőszolgálat Pécs I. mentőállomását vontuk be. 
Beválasztási kritériumként határoztuk meg, hogy 18.-ig életévét már betöltötte és az Abbrevited Injury Scale 
(AIS) értéke 16. Nem kerülhetnek be a mintába, azok a betegek, akiknek hiányos a dokumentációja, égett 
sérültek (BNO T20- T32), systolés vérnyomás < 20 Hgmm, Abbrevited Injury Scale (AIS) értéke < .3. 
Eredmények: Leíró statisztikából láthatjuk hogy nemek eloszlás 50-50% a mintában. Az átlag életkor 49,8 
év (férfi: 47,8, nő:51,55), Az átlagos vonulási távolság 7,6 kilométer, maximum 26,2 kilométer míg a 
minimum érték 0,28 kilométer. Az átlagos vonulási idő 9,3 perc. A helyszínen töltött idő átlagosan 25 perc, a 
minimális idő 10 perc még a maximális idő 51 perc. Következtetések: Fontosnak tartom a helyszínen töltött 
idők és a különböző scoreok közötti súlyossági pontok további vizsgálatát. Ezek figyelembe vételével a beteg 
ellátás gyorsítását. Mint láthatjuk a mintában a középkorú populációtól az idősebb korosztályig megtalálható 
mindenki. Ezen adatok is figyelembe vételét is fontosnak tartom. 
 
Kulcsszavak: polytrauma, score rendszerek, folyadék terápia, helyszínen töltött idő  
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Kvak Erika Eliza1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

KAPOSVÁRI ÓVODÁK ÉS KÖZTERÜLETI HOMOKOZÓK PARAZITOLÓGIAI VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: A közvetlen környezetünkben élő ragadozó állatok bélférgei között számos olyan faj található 
meg, melyek humán fertőződést is okozhatnak. A szóban forgó kórokozókkal számos közegben 
találkozhatunk, a háziállatokon, azok elhullajtott szőrén, a talajban, illetve az abban termelt élelmiszereken, 
mind jelen lehetnek. A forrást jelentő állatok gyakran megfordulnak homokozókban, ezzel szétszórva a 
parazita petéket és kitéve a gyermekeket, családjaikat és egészséges háziállataikat a fertőzésnek. Adatok és 
módszerek: A kutatás célja a kaposvári homokozók vizsgálata parazitológiai szempontból, az abban 
megtalálható peték alapján. A folyamatban részt vett 7 óvodai valamint 7 közterületi homokozó, ezzel 
lehetővé téve azt, hogy megállapítsuk, hol nagyobb a kockázata a gyermekek fertőződésének. A vizsgálat egy 
éves időintervalluma alatt lehetőség nyílt a szezonalitás összehasonlítására is. Az alkalmazott módszer során 
50 g homokmintát használtunk fel, melyhez 200 ml vizet adtunk, majd homogenizálás, dekantálás, szűrés, 
ülepítés és felszíndúsítás után vizsgáltuk mikroszkóppal. Az azonosítás morfológia valamint méret alapján 
történt. Eredmények: A kutatás során három különböző parazitikus taxont lehetett meghatározni, a 
Toxocaridae és Ancylostomatidae fajok petéi nagy számban jelentek meg, míg a Trichuris spp. csak egy 
esetben. A 11 hónapnyi mintagyűjtésből származó 77 óvodai homokminta 19,48%-a mutatott pozitív 
eredményt, míg az ugyancsak 77 közterületről származó minta esetében ugyanez az arány 20,78% volt. A 
nyári minták pete sűrűsége közterületen 2,84 pete/g, míg óvodákban 0,6 pete/g volt (p=0,049). Télen az óvodai 
mintákban az orsóféreg peték sűrűsége 1 pete/g volt, a közterületeken pedig Toxocaridae petét nem izoláltunk 
(p=0,02). A teljes vizsgálati időszak alatt a kampósféreg peték átlagos sűrűsége az óvodákban 0,08 pete/g, 
közterületen 0,44 pete/g volt (p=0,0382). Következtetések: Az eredmények alapján kimondható, Kaposvár 
homokozói parazitológiailag fertőzöttek, és, hogy a gyerekek ugyanakkora veszélynek vannak kitéve mind az 
óvodákban, mind a közterületeken. A téli óvodai minták Toxocaridae fertőzöttsége volt magasabb, a többi 
évszak eredményeiben nem jelentkezett szignifikáns eltérés.  
 
Kulcsszavak: parazitológia, zoonózis, féregpete, homokozó, Toxocaridae, Ancylostomatidae  
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Lászlóné Gurály Anita1 
1Szombathely – csecsemő- és kisgyermeknevelő BA – III. évfolyam, levelező munkarend  

ZENE JELENLÉTE A KISGYERMEKES CSALÁDOK ÉLETÉBEN 

Célkitűzés: A zenei nevelés minél korábbi megkezdését egyre fontosabbnak tartják a szakemberek, mivel 
jelentősen hozzájárul a személyiségfejlődéshez, különösképpen az érzelmi élet gazdagodásához. A kutatásom 
célja a kisgyermekes családok zenei nevelési szokásainak megismerése. Adatok és módszerek: A kvantitatív, 
keresztmetszeti kutatást a Celldömölki Városi Óvodában és Bölcsődében, Szombathelyi Egyesített Bölcsődei 
Intézmény Módszertani Bölcsődéjében, valamint a Csöglei Óvodában végeztem 2019. október és 2019. 
november között N= 102. A mintavétel módja nem valószínűségi, kényelmi mintavétel. Az adatok 
elemzéséhez leíró statisztikát, átlag és gyakoriság számítást alkalmaztam. A kétváltozós összefüggések 
megállapítására pedig T-próbát, Chi-négyzet próbát végeztem el. (P<0,005). Eredmények: Az anyák egy 
részénél már a terhesség idején is jelen van a tudatos zenehallgatás énekelgetés, ami a csecsemő megszületése 
után kissé fokozódik. A beszédfejlődés előbb indul meg azoknál a kis gyerekeknél, akiket ért tudatos zenei 
stimuláció a várandóság ideje alatt p=0,006. Elmondható, hogy napi rendszerességgel az édesanyák 69,7%-a 
énekel otthon gyermekének. Az anyák 69%-a előnyben részesíti a tanulmányaik során elsajátított dalok 
átadását. Szubjektív tapasztalatuk, hogy a gyermekeiket felvidítja (81,4%) a hallott ének. Az éneklés során 
elsősorban közismert gyerekdalokat (79,4%) énekelnek. Az éneklés gyakoriságát befolyásolja a szülők 
„jókedve” x2= 4,097p= 0,043(p<0,05). Gyakori a spontán énekelgetés (56,9%), dúdolgatás 52,0%- és 
ugyanilyen arányban 52,9%-ban kapcsolódik össze a zene valamilyen mozgásos tevékenységgel. A 
kisgyermekes családoknál a nevelésben fontos szerepet tölt be a zenei nevelés, ugyanakkor a későbbi éveket 
illetően a különböző műveltségi területek között közepes értékelést kapott a Likert- skálán. Következtetések: 
Elmondható, hogy a zene jelen van a kisgyermekes családok körében, fontosnak tartják akkor is, ha nem 
tudatosan használják gyermekük fejlesztésére. Eredmények alapján megállapítható, hogy a nevelés ezen 
területe még sok kiaknázatlan lehetőséget rejt magában. 
 
Kulcsszavak: zenei nevelés,attitűd,szokások,jóllét,gyerekdal  
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Lénárt Eszter1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  

NŐK SZEXUÁLIS SZOKÁSAINAK VÁLTOZÁSA A VÁRANDÓSSÁG ALATT 

Célkitűzés: A várandósság a nők életének egyik legfontosabb időszaka. Különböző testi, lelki változásokon 
mennek keresztül, melyek hatással lehetnek számos területre, különösen a szexualitásra Jelen kutatás fő célja, 
hogy feltárja, a várandósság milyen hatással van a nők szexuális magatartására, szexuális aktivitására. Adatok 
és módszerek: Keresztmetszeti, kvantitatív, leíró kutatás keretében saját szerkesztésű kérdőív 
alkalmazásával, egyszerű, nem véletlenszerű mintavétellel történt az adatgyűjtés. Az online közösségi 
oldalakon megosztásra kerülő kérdőívek kitöltésére 2019 július 03 és 2019 szeptember 09 között volt 
lehetőség. A vizsgálatban az 15-55 év közötti várandós nők (n=445) vettek részt. Az adatok rögzítéséhez és 
elemzéséhez Microsoft Office Excel statisztikai programot használtam. A minta jellemzésére leíró, a változók 
közötti összefüggések vizsgálatára pedig matematikai statisztikai (Khí- négyzet próba, párosított T- próba) 
próbákat alkalmaztam. Eredmények: Az adatok elemzése során kirajzolódott, hogy a harmadik trimeszterben 
lévő várandósok körében szignifikánsan magasabb arányban voltak azok, akik csupán havonta, vagy 
ritkábban, mint havonta létesítettek szexuális kapcsolatot párjukkal (p=0,032). Azok a gravidok továbbá, akik 
várandósságuk alatt különböző panaszokkal (hátfájás, székrekedés, légzési nehézség, lábfájás, 
görcsök) küzdöttek, szignifikánsan ritkábban létesítettek szexuális együttlétet partnerükkel, mint azok a 
várandósok, akiknek nem voltak panaszaik (p=0,008). Egyértelművé vált, hogy a félelmekkel küzdő 
várandósok körében lényegesen nagyobb mértékű volt a szexuális aktivitás csökkenése, mint azok körében, 
akiknek nincsenek, vagy csak néha voltak félelmeik (p <0,001). Azok a várandósok, akiknek gyenge volt a 
szexuális igénye, kevésbé kezdeményeztek, mint az átlagos vagy erős szexuális igényről beszámoló gravidok 
(p <0,001). Következtetések: A kutatás eredményei igazolják, hogy a nők szexuális aktivitására negatívan 
hat a várandósság. Sok esetben bizonytalansággal, félelmekkel küzdenek, melyek felhívják a figyelmet arra, 
hogy a védőnői várandósgondozás során a szexualitással kapcsolatos kérdésekre is kiemelt hangsúlyt kell 
fektetni. 
 
Kulcsszavak: várandósság, szexualitás, trimeszterek, nők  
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Lengyel Anna1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  

GYERMEKKORI FIZIKAI ÉS ÉRZELMI BÁNTALMAZÁS, VALAMINT AZ ELHANYAGOLÁS 
HATÁSA A FELNŐTTKORRA 

Célkitűzés: Kutatásomban adatokat szeretnék kapni arról, hogy felnőtt korra milyen következményei lettek a 
bántalmazásnak az áldozatok kapcsolataikra nézve, és hogy, milyen mértékben határozzák meg a mindennapi 
életüket a korábban átélt traumatikus hatások. Adatok és módszerek: A kavantitatív keresztmetszeti, 
retrospektív kutatásomhoz a kérdőívet a Google kérdőívszerkesztő programjával készítettem el és a Facebook 
közösségi oldalán osztottam meg, majd terjesztettem tovább. A kérdőív 2020. február 24.-től 2020. március 
04.-ig volt elérhető. A vizsgálatban 144 fő vett részt, akik 20-50 év közöttiek voltak. A kutatás során a 
Microsoft Office Excel és az SPSS for Windows 26.0 statisztikai programokat használtam. Az adatok 
elemzésére leíró statisztikát alkalmaztam, a változók közötti összefüggések analizálására pedig Khí-négyzet 
próba és Fisher’s Exact teszt készült. Eredmények: Az eredmények vizsgálata során kiderült, hogy a nők 
szívesebben beszélnek az átélt bántalmazásról. A felelősséget nem vállalják a tetteikért. Az érzelmi 
bántalmazást átéltek sokkal nehezebben dolgozzák fel az élményeket, mint a fizikai bántalmazást átéltek. 
Nehezen fordulnak segítséghez, még a nehéz helyzetekben is. Akinek van egy biztos támogató és szerető 
háttere, képes nagyobb mértékben feldolgozni a bántalmazást. Azonban a negatív helyzeteket mégis 
könnyebben oldják meg más nem bántalmazott emberekhez képest. Az anyagi helyzet nem jelenti azt, hogy 
szerető és problémamentes családban él az illető. Végül, de nem utolsó sorban másokat szívesebben helyeznek 
előtérbe, mint saját magukat. Következtetések: Nagyon nehéz feldolgozni az átélt bántalmazást. Akár kisebb, 
akár nagyobb hatás érte gyermekkorában, mégis a szenzitív időszakban érte trauma, ami élete végéig hatást 
gyakorol rá és következményei is lehetnek. Kulcsszavak: gyermekkori bántalmazás, felnőttkor, fizikai 
bántalmazás, érzelmi bántalmazás, elhanyagolás  
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Lipták Zsófia1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  

A CSECSEMŐTÁPLÁLÁS GYAKORLATA 

Célkitűzés: A védőnői munka releváns területe a csecsemőtáplálás, ami magában foglalja az anyatejes 
táplálást és a hozzátáplálást is. Az csecsemőtáplálási gyakorlatot szakmai irányelvek határozzák meg. 
Kutatásom célja feltérképezni, hogy milyen arányban valósulnak meg a hazai csecsemőtáplálási irányelvek. 
Melyek azok a faktorok, amelyek hátráltatják az elmélet gyakorlati megvalósulását. Adatok és módszerek: 
A kvantitatív, retrospektív és keresztmetszeti kutatásomba olyan édesanyákat választottam be, akik 1-3 év 
közötti kisdedet nevelnek (n=311). Anonim, saját készítésű, önkitöltős kérdőív segítségével történt az 
adatgyűjtés, az interneten keresztül 2020-ban. A statisztikai analízis IBM SPSS Statistics 25 és Windows 
Excel programok segítségével történt, χ2 próbával és Fisher’s Exact teszttel. Eredmények: A nagyobb 
gyermekszám pozitív összefüggésben állt az anyatejes táplálás hosszával (p=0,026). A várandósság alatt 
kapott tanácsok kedvezően hatottak a várandósság alatti szoptatástervezésre (p<0,001). A rooming-in 
rendszerben való elhelyezés és a szülést követő időszakban kapott tanácsok (p=0,897) között nem volt 
szignifikáns összefüggés, ahogy a lakóhely és a szoptatás hossza között sem (p=0,577). Kutatásomban 
eredményül kaptam, hogy akik tudatosan készültek a szoptatásra (p=0,049), illetve azok, akiknek fontos a 
nyersanyagok származási helye (p<0,001), a későbbiekben inkább az otthon elkészített bébiételeket 
választották. Az életkor (p=0,011), valamint az iskolai végzettség (p=0,04) szignifikáns összefüggésben állt a 
hozzátáplálás későbbi megkezdésének időpontjával. A korai tápszeres táplálás és a főzelékek idő előtti 
bevezetése között is szoros kapcsolat azonosítható (p<0,001), az anya felsőfokú végzettsége kedvező hatású 
a glutén fokozatos bevezetésére (p=0,035) Következtetések: A csecsemőtáplálás gyakorlatára számos 
tényező befolyással bír, mint például az édesanyák szociodemográfiai jellemzői, a kapott tanácsok, a 
nyersanyagok származási helye. A kutatás üzenete, hogy az először szülőkre, a fiatal édesanyákra nagyobb 
figyelmet szükséges fordítani és a szoptatásra való felkészítést a várandósság alatt kell elkezdeni. 
 
Kulcsszavak: anyatejes táplálás, hozzátáplálás ideje, csecsemőtáplálás, bébiétel, szolidok, glutén  
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Lukács Erzsébet1 
1Pécs – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – népegészségügyi ellenőr II. évfolyam, levelező munkarend  

HITEK ÉS TÉVHITEK AZ OLTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN – A MAGYAR FELNŐTT 
LAKOSOK ATTITŰDJE A VÉDŐOLTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN 

Célkitűzés: A védőoltások alkalmazása az egyik leghatékonyabb közegészségügyi beavatkozás a fertőző 
betegségekkel, különösen az oltással megelőzhető gyermekbetegségekkel szemben. Vizsgálatunk célja volt, 
hogy felmérjük a magyar felnőtt lakosok védőoltásokkal kapcsolatos attitűdjét. Adatok és módszerek: 
Kvantitatív kutatásunk időtartama 1 hónap volt (2020.02.10-03.10.). Általunk összeállított, anonim módon, 
on-line kitöltött kérdőív az alábbi főbb kérdéscsoportokat tartalmazta: szocio-demográfiai adatok, oltásokkal 
szembeni attitűdre irányuló kérdések. Célcsoportunk a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok voltak. 
A kizárások után a feldolgozott kérdőívek száma 607 volt. A válaszok értékelését IBM SPSS Statistics 24 
program segítségével végeztük. Az eredményeket leíró statisztika, valamint korreláció, rangkorreláció 
(Spearman), χ 2 – próba segítségével értelmeztük. Korrelációs vizsgálatokat p<0,05 értéknél tekintettük 
szignifikánsnak. Eredmények: Az influenza oltás felvétele szoros összefüggést mutat a korral (p>0,001), 
illetve az egészségügyi végzettséggel (p=0,034). Eredményeink alapján elmondható, hogy minél idősebb 
valaki, annál inkább „oltás párti” (p =0,011). Azok a válaszadók, akik esetében, vagy családi körükben nem, 
vagy ritkán jelentkezett mellékhatás az oltások során, szignifikánsan magasabb az influenza oltás felvételére 
való hajlandóság (p=0,004). Az iskolai végzettség tekintetében a magasabb végzettséggel erősebben 
jelentkezik az oltásellenesség (p<0,001). Városban, megyeszékhelyen élők között több az oltásellenes 
(p=0,016), mint községben vagy falun élők között. Következtetések: A vakcinázás jól dokumentált előnyei 
ellenére az általunk megkérdezett felnőtt lakosok magas számban bizonytalanok a vakcinázással kapcsolatban. 
Az egészségügyi dolgozók szerepe a felnőtt lakosok bizalmának növelésében a védőoltásokkal szemben nem 
elhanyagolható, hiszen az alapellátó szakemberek bevonása növelni képes a kommunikáció hitelességét.  
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Marosvári Dóra1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

SZTEROID HORMONOK, KARDIORESPIRATÓRIKUS ÉS METABOLIKUS PARAMÉTEREK 
VÁLTOZÁSA STRESSZ HATÁSÁRA FÉRFI SPORTOLÓKNÁL ÉS KONTROLLOKNÁL 

Célkitűzés: A mellékvese kéregállományában szintetizálódó szteroid hormonok fontos szerepet játszanak a 
szívfrekvencia, metabolikus folyamatok és sok egyéb más funkció szabályozásában is, különösképpen 
stresszhelyzetekben. Kutatásunk célja a szteroid hormonok, kardiorespiratórikus, metabolikus paraméterek 
változásának nyomon követése stressz (edzés) hatására, illetve ezen hormonok stresszválaszban betöltött 
szerepének vizsgálata. Adatok és módszerek: Kutatásunk során plazmamintákból 6 különböző, 
mellékvesekéreg-specifikus szteroid molekula változását vizsgáltuk akut fizikai stressz hatás előtt (1. fázis), 
alatt (2. fázis) és után (30 perccel a terhelést követően, 3. fázis). A 6 vizsgált szteroid hormon: aldoszteron, 
kortikoszteron, dehidroepiandroszteron (DHEA) és szulfátja (DHEA-S), kortizol és kortizon. A szteroid 
szintek mérése LC-MS/MS módszerrel történt. A vizsgálati csoportban egészséges, a 18. életévüket betöltött 
férfi sportolók szerepeltek, illetve 5 edzetlen kontroll alany. A vizsgálat során a szívfrekvencia, laktát értékek 
is egyaránt rögzítésre kerültek. Eredmények: A szívfrekvencia és laktát értékek a stresszmodellben jelentősen 
emelkedtek a terhelés csúcsán sportoló és kontroll alanyoknál is, valamint szignifikáns eltérést mutatnak mind 
a három fázisban (p<0,05). Az aldoszteron, kortikoszteron, kortizon, dehidroepiandroszteron (DHEA) és 
szulfátja csak fizikai terhelésnél, a kortizol fizikai és pszichés, mentális terhelés hatására is mutat szignifikáns 
eltérést (p<0,05). Következtetések: Eredményeink alapján a szteroid hormonok a fizikai stresszre 
egyértelműen, pszichés stresszre részben, illetve nem reagálnak. Ebből arra lehet következtetni, hogy fizikai 
terhelés idején a mellékvesekéreg mindhárom vonala, azaz mind a mineralkortikoid (aldoszteron), 
glükokortikoid (kortizol, kortizon, kortikoszteron) és androgén (dehidroepiandroszteron és szulfátja, DHEA, 
DHEAS) szintézis is érintett. A metabolikus és szteroid hatások eltérő időben alakulnak ki, a laktát és 
szívfrekvencia, pulzus értékek maximális szintje a 2. fázis idején van, míg a szteroidok 30 perccel később 
emelkednek jelentősebben fizikai terhelésben. A kutatást a következő projektek támogatták: 20765/3/2018 
FEKUTSRAT és GINOP-2.3.2-15-2016-00047, Széchenyi 2020. 
 
Kulcsszavak: stressz, mellékvesekéreg, szteroid  
 
Dr. Stromájer-Rácz Tímea1, Csöndör Éva2  
1PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet  
2PTE ETK Diagnosztikai Intézet 
  



XXVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

123 

Masatsch Anikó1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

BAL OLDALI EMLŐTUMOROK SZABADLÉGZÉSES ÉS MÉLYBELÉGZÉS-TARTÁSOS 
BESUGÁRZÁSI TERVEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ DOZIMETRIAI VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: Témaválasztásomat indokolta, hogy a bal oldali emlődaganatos betegek mély belégzésben végzett 
sugárkezelése során a rizikószervek eltávolodnak a sugármezőtől, így az őket ért dózis csökken. Az első célom 
az volt, hogy összehasonlítsam a rizikószervekre (szív, LAD, tüdő) jutó dózist a bal oldali emlőtumorok 
sugárkezelése során FB-ben (szabad légzés) és DIBH-ban (deep inspiration breath hold). Másodlagos célom 
volt megválaszolni azt a kérdést, hogy a tüdő térfogatának növekedése miatt a tüdődózis terhelést elégséges-
e térfogati alapon számolni, vagy jobban fedi a valóságot a tömeg alapú dóziskalkuláció. Anyag és módszer: 
20 bal oldali emlőtumoros beteg besugárzási terveit hasonlítottam össze retrospektíven FB-ben és DIBH-ban 
a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban 2018 novembere és 2020 márciusa között. A betegek rendelkeztek 
FB és DIBH tervekkel, bal oldali emlőtumorról volt szó, részleges/teljes emlőeltávolításon estek át és 
dozimetriai adatai megfeleltek az elvárásaimnak. Ezek hiányában a betegek nem kerültek kiválasztásra. Az 
egyes szervek dózisterhelését a CT felvételek, a besugárzási tervek és a dózis-térfogat hisztogramok (DVH) 
segítségével értékeltem. A fizikai dózisok és a biológiai effektív dózisok (BED) térfogat- és tömegátlagra 
vonatkoztatva is kiszámításra kerültek. Munkám során leíró statisztikai elemzéssel, és lineáris regresszió 
próbával dolgoztam. Eredmények: Minden betegnél a szív és a LAD maximum, valamint átlag dózisa 
szignifikánsan csökkent (p<0,05). Térfogat alapú kalkulációval a bal tüdő teljes dózisterhelése is csökkenést 
mutatott, azonban tömeg-alapon ez már nem igazolódott be. A biológiai effektív dózist tekintve térfogati 
kalkulációval FB-ben 25%, DIBH-ban 20% a felülbecsültség mértéke. Következtetések: A DIBH technikával 
szignifikánsan csökken a szívre és a LAD-ra jutó dózis, azonban térfogati alapon túlbecsüljük a bal tüdő 
dózisterhelését, ami a BED értékekből is látható. 
 
Kulcsszavak: emlődaganat, DIBH, BED 
 
Dr. Cselik Zsolt1, Antal Gergely2, Kedves András Gyula3 
1Csolnoky Ferenc Kórház 
2Kaposi Mór Oktató Kórház 
3PTE ETK Diagnosztikai Intézet 
  



XXVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

124 

Meher Muhammad Zeeshan1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  

PREDICTORS OF LIFE-THREATENING ARRHYTHMIA IN CORONARY CARE UNIT 

Célkitűzés: To recognize electrocardiogram (ECG) changes and determine factors that may lead to life-
threatening arrhythmias or sudden cardiac death (SCD) in Coronary Care Unit patients. Adatok és 
módszerek: Retrospective analysis, database review, non-probability sampling using self-selection sampling 
of patient's cases who suffered from life-threatening arrhythmias in the Coronary Care Unit of Tolna County 
Balassa John Hospital, Szekszárd between January 2017 – March 2020. Collected parameters were 
sociodemographic data, blood parameters (troponin-T, serum potassium (K), serum creatinine (Cr), eGFR, 
CRP, WBC), concomitant diseases (AF, LVH, HF, DM), diagnosis, LVEF%, QTc-value, drug effect, acute 
treatment and interventions. Numeric variables and clinical characteristics were presented as mean and 95% 
confidence interval (95% CI) unless otherwise specified. Statistical analysis were performed with IBM SPSS 
Statistics 22 software. The results of the statistical tests were considered significant (p <0.05). Eredmények: 
93 patients were included to the analysis, (32 females, 61 male) with the mean age of 71±13 years. 60 patients 
suffered from different types of ventricular arrhythmias and 33 of them had 3rd DAVB. Troponin elevation, 
poor EF and hypokalemia were the main predictors of VT while hyperkalemia caused significantly more 
bradyarrhythmia. QT-prolongation caused both types of arrhythmias without any significant difference. CKD, 
AF, T2DM and LVH haven't shown any significant difference in these groups. 8 patients (8.6%) deceased 
from the whole population. Következtetések: Our research identified the most important predictors of LTA's 
in line with the evidence based scientific literature. So, It's extremely important to emphasize the role of well-
trained CCU healthcare professionals (e.g. Nurse, MD, AHP's) in the recognition and appropriate treatment 
of these severe conditions. That's why they were so important to confirmatory results. The main determinants 
of the short-term mortality of our population were elevated Troponin T-level and QTc which underline the 
wellknown fact that ACS and prolonged QTc have strong influence on poor outcome. 
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Moldoványi Márton1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

ASZTALITENISZEZŐK MOZGÁSMINTÁINAK, HANYAGTARTÁSÁNAK FELMÉRÉSE ÉS 
KEZELÉSE FUNKCIONÁLIS TRÉNINGGEL 

Célkitűzés: Az asztelitenisz népszerű sportág Magyarországon. A magas szinten játszó asztaliteniszezők 
körében gyakran alakul ki féloldaliság, mely derékfájáshoz vezethet. Kutatásunk célja felmérni az 
asztalitenisz-játékosok mozgásmintáit, hanyagtartását, és a talált hiányosságokat funkcionális tréninggel 
kezelni. Adatok és módszerek: A kutatás 2019 szeptember és 2020 február között zajlott. Magyarország 
három kiemelkedő eredménnyel rendelkező utánpótláscsapatánál végeztük a kutatást. Összesen 34 játékost 
mértünk fel a BVSC-Zugló, Statisztika PSC és a PTE-PEAC csapatoknál. A vizsgálatba 20 lány és 14 fiú vett 
részt. Véletlenszerűen képeztük a kontrollcsoportot (11 fő), és a mozgásprogramot végző csoport (23 fő). 
Vizsgált játékosok átlagosan 886 percet edzenek egy héten. A kutatás során az alábbi eszközöket használtuk: 
VAS (0–10), FMS-tesztek, core-teszt, gólya teszt, y-balance teszt, Kraus-Weber A és B teszt, leg lowering 
teszt, valamint a testtartásukat fotográfiás módszerrel mértük fel. A célcsoport három hónapig végezte a 
mozgásprogramot. Melyet követően visszaméréseket végeztünk. A kutatás során leíró és következtetéses 
statisztikai módszereket alkalmaztunk: egymintás párosított t-próba, kétmintás t próba, Mann-Whitney-próba, 
regresszióanalízis stb. Eredmények: A mozgásprogram hatására szignifikánsan javult az FMS tesztek 
összesített pontszáma (p<0,01), a core teszt eredménye (p<0,01), szignifikánsan javult a habituális testtartásuk 
értékei (p<0,05). Sportolók derékfájásnak intenzitása is szignifikánsan (p<0,05) csökkent. A játékosok 
eredményessége (ranglistán betöltött helye) a mozgásprogram kezdetéhez képest javult, de ez a javulás nem 
volt szignifikáns (p>0,05). Következtetések: Jelen kutatásunkkal bizonyítjuk, hogy az általunk összeállított 
mozgásprogram hatására az asztaliteniszezőknél az elvégzett tesztek tekintetében javulást érthetünk el. 
Szükségesnek tartjuk az irányított funkcionális mozgásprogram végzését a magas szinten játszó utánpótlás 
asztaliteniszezők körében. 
 
Kulcsszavak: Asztalitenisz, FMS, funkcionális tréning, hanyagtartás, derékfájás, mozgásprogram  
 
Nagy Dóra1, dr. Ács Pongrác2 
1PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet  
2PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet 
  



XXVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

126 

Molnár Edit1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

BAL OLDALI EMLŐTUMOROS BETEGEK SZABAD- ÉS MÉLYBELÉGZÉSBEN VÉGZETT 
BESUGÁRZÁSI TERVEINEK VOLUMETRIAI VIZSGÁLATA 

Bevezetés: Kutatásom tárgya a bal oldali emlődaganatok mély belégzésben (DIBH) történő radioterápiája. 
Ennek lényege, hogy a tervezéses CT felvételt mély levegővételben készítik el, erre terveznek, és a kezelés is 
ilyen helyzetben folyik. Azt vártam, hogy a mellkasfal emelkedésével a szív dózisa jelentősen csökken a 
normál légzéshez képest. Továbbá kerestem olyan egyéni anatómiai eltéréseket, amelyek alapján már a 
tervezéses CT felvételből látni lehetne, hogy ki fog jobban profitálni a DIBH technikából. Vizsgálati anyag 
és módszer: Célcsoportja azon bal oldali emlődaganatos betegek, akiknek kezelésére radioterápiát 
alkalmaztak 2016-2018-ig a Csolnoky Ferenc Kórházban. A kórház adatbázisából kigyűjtött fenti 
betegadatokból kiválasztottam a mindkét tervvel rendelkező azon betegeket, akiknek terveit egy azonos 
fizikus készítette. Beválasztási kritériumként szerepelt a bal oldali emlődaganat okán kapott sugárterápia, 
kizárást jelentett, ha a beteg a mélybelégzést nem tudta tartani bármilyen okból, DIBH vagy FB terv hiánya, 
nem bal oldali emlődaganatos betegek, más fizikus által készített sugárterápiás terv Minta nagysága: 20 fő 
Statisztikai próba: lineáris regresszió, leíró statisztika, páros t próba Eredmények: A szív és a LAD minden 
esetben profitált a DIBH-ból. Minden betegnél volt összefüggés a maximum szívdózis és az anteroposterior 
(AP) elmozdulás között. A légzéstípusonkénti vizsgálat nem eredményezett szignifikáns különbségeket. A 
tüdő tágulása folytán nagyobb tüdőtérfogat kerül a besugárzási mezőbe, de a Hounsfield értékekből (HU) 
számított besugárzott tüdőtömeg értékek megközelítőleg megegyeztek az FB légzéstípuséval. Az adatokat 
Microsoft Office Excel táblázatban rögzítettem és elemeztem. Szignifikánsnak a p<0,05 értéket tekintettem. 
Következtetések: Összességében a DIBH valamennyi beteg számára előnyös, mert a normál légzéshez képest 
alacsonyabb szívdózis terheléssel jár. 
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Molnár Viktória1 
1Pécs – Táplálkozástudományi MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  

A CIRKADIÁN RITMUS ELTOLÓDÁSÁNAK SZEREPE AZ ELHÍZÁSBAN 

Célkitűzés: Az alvásnak elengedhetetlen szerepe van az emberi szervezet regenerációjában. Az alvásmintázat 
változása növeli a krónikus és mentális betegségek kialakulásának kockázatát (pl.: elhízás, cukorbetegség). 
Kutatásunk célja volt megvizsgálni a cirkadián ritmus felborulásának, a szociális jetlagnek és az egyes 
kronotípusoknak az elhízásra gyakorolt hatását a magyar felnőtt lakosság körében. Adatok és módszerek: A 
vizsgálatban saját szerkesztésű, önkitöltős, online és papír alapon elérhető kérdőívet alkalmaztunk, melynek 
része volt a Munich Chrono Type Questionnaire és a Pittsburgh Sleep Quality Index magyarra fordított 
változata (n=144). 15 szülő saját szerkesztésű, 3 napos táplálkozási naplót is kitöltött. Az adatok 
feldolgozásakor leíró statisztikai műveleteket, khi-négyzet próbát, ANOVA-t alkalmaztunk IBM SPSS 
Statistic Version 22 programmal, p<0,05 szignifikancia szint mellett. Eredmények: A kitöltők átlagéletkora 
35,66 (±12,43) év, az átlagos BMI érték 24,06 (±4,48) kg/m2 volt és egyharmadának a testtömeg indexe a 
túlsúlyos vagy elhízott kategóriába esett. A válaszadók átlagosan háromszor ettek egy nap. A naplót kitöltők 
átlagos napi energia bevitele 1801,3 (±454,7) kcal volt. A testtömeg az életkor előrehaladtával nőtt (p=0,005). 
A szociális jetlag a fiatalabb generáció körében volt kifejezettebb. A kronotípus és a szociális jetlag nem volt 
hatással a BMI értékekre. Következtetések: Az eredmények tükrében fontos lenne felhívni a lakosság 
figyelmét a megfelelő alvásminőség és az alvási ritmus állandóságának fontosságára az energia bevitel 
növekedésének vonatkozásában is. 
 
Kulcsszavak: elhízás, kronotípus, szociális jetlag, cirkadián ritmus  
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Mondovits Krisztina1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló II. évfolyam, levelező munkarend 

A GÉPI LÉLEGEZTETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PNEUMONIA (VAP) MEGELŐZÉSÉNEK 
IRÁNYELVEK ÉS NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM SZERINTI BEMUTATÁSA 

Célkitűzés: A világban a lélegeztetéssel asszociált pneumonia (VAP) a leggyakoribb az intenzív osztályok 
nosocomiális fertőzései között. A VAP minden negyedik intubált betegnél előfordul (8-28%) és jelentősen 
rontja a várható prognózist és nagymértékben növeli a mortalitást, halálozási aránya igen magas: 20-33% és 
számos tanulmány szerint a kritikus állapotú betegek nosocomiális fertőzéssel összefüggő halálozásának a 
vezető oka. Adatok és módszerek: A nemzetközi szakirodalom bemutatásával az a célunk, hogy bemutassuk 
a VAP kórképet és felhívjuk a figyelmet a kialakulását elősegíti tényezőkre és a megelőzés lehetőségére. 
Diplomamunkám típusa szakirodalmi összefoglaló. Az áttekintést 2019. december és 2020. február között 
végeztük. Az adatbázisokban (Pubmed, Web of science, Medline) való keresésben a VAP, a gépi 
lélegeztetéssel összefüggő tüdőgyulladás (ventilator associated pneumonia), az irányelv (guideline) 
keresőszavakat, valamint ezek szinonimáit használtuk. Összesen 562 találatot kaptunk 2005-2020 között. 
Eredmények: Az irányelvek tanulmányozása után kijelenthető, hogy a benne foglalt szempontok betartása 
csökkentheti a VAP mortalitását és morbiditását. A noninvazív lélegeztetés választása és a reintubáció 
kerülése csökkenti a VAP kockázatát. A gépi lélegeztetés és a szedálás idejének minimalizálására kell 
törekedni. Ezen kívül előnyben kell részesíteni az orotrachealis intubációt a nasotrachealissal szemben. Fontos 
még a páciens pozicionálása (az ágy fejrészének megemelése), a gyomorfekély megelőzése, a megfelelő és 
rendszeres szájhigiéne, az antiszeptikus szubglottikus váladék leszívása és szükséges az endotrachealis 
mandzsetta nyomásának folyamatos megfigyelése is. Következtetések: Mindezek mellett elmondható, hogy 
szükséges az ápolók oktatása az aktuális irányelvek mentén és a megfelelő aszepszis, antiszepszis szabályok 
betartása. Így a VAP mortalitás, morbiditása nagymértékben csökkenthető. Kiemelt fontosságú a prevenció, 
az ápolószerepe a megelőzésben, a rizikófaktorok ismerete, a mielőbbi pontos diagnózis és a célzott kezelés. 
A szövődmények megelőzése érdekében multidiszciplináris megközelítés szükséges, melyben az ápolóknak 
kulcsszerepük van. 
 
Kulcsszavak: VAP, gépi lélegeztetéssel összefüggő tüdőgyulladás, ventillator associated pneumonia, 
irányelv, guideline  
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Müller Zsófia Zita1 
1Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, nappali munkarend  

SPORTFOGYASZTÁSI SZOKÁSOK ÉS AZ OKOSTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK 
FELMÉRÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓIN 

Célkitűzés: A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar hallgatójaként azt tapasztalom, hogy 
hallgatótársaim életében egyre jobban háttérbe szorul a sportolásra fektetett idő. Mindezek helyére 
szórakozási, kikacsolódási és szabadidő-eltöltési szokások és tevékenységek – túlnyomó részben az 
okostelefonok használata – helyeződnek előtérbe, amelyek nem szolgálják ki az egyén fizikai szükségleteit. 
Véleményem szerint, a hallgatók még ránevelhetőek arra az egészséges aktív életvitelre, ahol megismerhetik 
a sport pozitív hatásait mindazonáltal, hogy a rendszeres testmozgást beépítik a mindennapokba. 
Diplomadolgozatom célja ezen ismeretek tudatában megvizsgálni a hallgatók sportfogyasztási/sportolási 
szokásukat, fizikai aktivitásukat, okostelefon használatukat. Adatok és módszerek: Diplomamunkám 
témájához kapcsolódóan primer kutatás keretében online kérdőíves módszer segítségével vizsgáltam a Pécsi 
Tudományegyetemen lévő karokat 2019. november és 2020. február között. Adatelemzését IBM SPSS-es 
program segítségével végeztem el. Adat elemzéseimnél p<0,05 szignifikancia szintet állítottam fel, illetve az 
adatok megbízhatósági szintje 5%. Eredmények: A kérdőívet összesen 610 hallgató töltötte ki. A kitöltők 
63,4%-a nő, míg 36,6%-a férfi. Legnagyobb arányban az Egészségtudományi Kar töltötte ki a kérdőívet 
30,2%-ban. A kikapcsolódás, örömszerzés motiválja az egyetemistákat a sportolásra 29,3%-ban. A fizikai 
teljesítménynövelés és testsúlycsökkentést vizsgálva a nemek szerint szignifikáns különbség található 
(p<0,01). A kutatás kimutatta, hogy a hallgatók az okostelefonjaikat 51%-ban (n=313) nem használják sport 
és egészség applikációk alkalmazására. Ezt több tény is alátámasztja. A kutatásomban résztvevők 6,6%-a nem 
sportol, 23,3%-a nem követi napi szinten az egészségi állapotát, illetve 22,3%-nak egyáltalán nem fontos a 
sport a mindennapok során. Következtetések: Következtetésként levonható, hogy sajnos kétszer annyi 
hallgató számára egyáltalán nem fontos a sport, mint azoknak a hallgatóknak, akik határozottan kedvelik a 
sportot. A hallgatók 46%-a vagyis az egyetemisták csaknem fele nem talál magának olyan sportot az egyetem 
keretein belül, amelyet szívesen űzne. 
 
Kulcsszavak: sportfogyasztás, okostelefon, egészség  
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Nagy Anita1 
1Szombathely – csecsemő- és kisgyermeknevelő BA – III. évfolyam, levelező munkarend  

A KIÉGÉS JELENSÉGE A KISGYERMEKNEVELŐK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: Kutatásunk célja volt, felhívni a figyelmet a kiégés, illetve annak megelőzésének fontosságára, 
valamint feltárni mennyire van jelen ez a probléma a pályán lévő és a hivatásra készülő kisgyermeknevelők 
körében. Adatok és módszerek: A keresztmetszeti, kvantitatív vizsgálatunk 2019 – 2020 –ban zajlott. A nem 
véletlenszerű mintavétel során a célcsoportot a szombathelyi és a szolnoki aktívan dolgozó 
kisgyermeknevelők (N=74), valamint a PTE ETK és az EKE PK JC kisgyermeknevelő BA hallgatói (N=71) 
képezték. Az adatgyűjtés saját szerkesztésű és standard kérdőívvel (MBI‒ES, MBI-SS) történt. Az elemzés 
SPSS Statistic 24. program segítségével leíró és matematikai statisztikai módszerekkel (χ2-próba, t-próba, 
korreláció) valósult meg (p<0,05). Eredmények: A megkérdezettek átlag 13,5 éve gyakorolják 
hivatásukat, 40,5 %-a gondolkodott a pályája elhagyásában. A standard kiégés kérdőív eredménye alapján, a 
kisgyermeknevelők magas arányban (78,4%) vannak kitéve a kiégés veszélyének, mely a közepes és magas 
rizikójú csoportban oszlott el, és a két régió között nem volt különbség. A testi és lelki tünetek között nem 
volt kimutatható kapcsolat (n=74; t=14,835; p<0,05). A kiégés nem mutatott összefüggést az életkorral (r= – 
0,004; p>0,05), a pályán eltöltött évekkel (r= – 0,023; p>0,05), a pályaelhagyás gondolatával 
(t=5,389; p<0,05). De a pályaelhagyási motiváció legszorosabban az érzelmi kiégéssel állt kapcsolatban 
(n=14; r=0,583, p<0,5). A hallgatóknál a cinizmus alskála és a hivatás iránti elkötelezettség közepes erősségű 
fordított kapcsolatot mutatott (r= – 0,4; p<0,01), a kiégést tekintve nem volt különbség a két csoport között 
(p>0,05). Következtetések: Az eredmények alapján a kisgyermeknevelők elsősorban testileg kimerültebbek, 
de a pályaelhagyás gondolata esetén az érzelmi kiégés is jelentősen megjelent. A kisgyermeknevelőket is érinti 
a kiégés veszélye, ezért fontos az egyéni megelőzés technikának elsajátítása, de emellett az intézményes 
prevenció is fontos. 
 
Kulcsszavak: kiégés, pályaelhagyás, pályamotiváció, kisgyermeknevelő, kisgyermeknevelő hallgató  
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Nagy Dorottya Rita1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

ONKOLÓGIAI BETEGÚT SZERVEZÉS IDŐOPTIMALIZÁLÓ HATÁSA A GYOMOR 
DAGANATOS BETEGEK KLINIKAI KIMENETELÉRE 

Célkitűzés: A mai világban a folyamatosan fejlődő egészségügyi infrastruktúra mellett is nehéz megfelelő 
ellátásban részesíteni az egyre növekvő számú daganatos betegeket. A probléma megoldására hozták létre az 
OnkoNetwork rendszert, mely a beteg út menedzselésével igyekszik rövidíteni az onkológiai beteg utat és 
könnyíteni az orvosok, szakdolgozók munkáját. Adatok és módszerek: A kutatásom leíró, retrospektív 
elemeket tartalmazó keresztmetszeti vizsgálat, melyben összehasonlításra került az Onkonetwork vizsgálati 
időszakában (2016.január 1-től – 2017. december 31-ig; 78 páciens) malignus gyomor tumorral diagnosztizált 
páciensek adatai azokkal, akiket ezen időszakot megelőzően (2007-től 2015. október 31-ig; 104 páciens) 
regisztráltak. A kutatásom cél- és kontrolcsoportjába olyan betegek kerülhettek be, akiknél szövettanilag 
és/vagy képalkotó vizsgálatokkal igazolták a malignus ventriculáris neopláziát, továbbá, a Somogy Megyei 
Kaposi Mór Oktató Kórházban részesültek sebészeti, kemoterápiás vagy sugárterápiás kezelésben. 
Kutatásomból kizárásra kerültek, azon betegek, akik hospice illetve BSC ellátásra kerültek a tumor stádiumuk 
és/vagy ECOG státuszuk miatt, valamint a kiskorú betegek. A vizsgálat során a Microsoft Office Excel 
táblázatkezelő szoftver segítségével leíró statisztikát készítettem, ezen módszerek alkalmazásával: kétmintás 
F-próba a szórásnégyzetre, kétmintás t-próba egyenlő illetve nem-egyenlő szórásnégyzeteknél, átlag 
megbízhatósági tartomány. A túlélési görbéket és a Kaplan-Meier számolásokat SPSS szoftver segítségével 
készítettem. Eredmények: Az onkológiai betegút menedzselésének köszönhetően a betegút átlagosan 19 
nappal csökkent, azonban szignifikáns javulást nem ért el (p=0,121). Az onkoteam ülésig eltelt időben 
átlagosan 26 nappal javult az idő, ami már szignifikáns eredményt jelent (p=0,038). A terápiáig eltelt időben 
is csökkent az idő, átlagosan 35 nappal (p=0,010). A túlélésben ennek ellenére nem kaptam szignifikáns 
javulást (p=0,289) Következtetések: Az OnkoNetwork sikeresen lerövidítette a beteg utat, a túlélésben 
mégsem kaptam jobb eredményt, ennek számos külső, a statisztikai számolást befolyásolható oka lehet, mint 
például a kis elemszám és a társbetegségek. 
 
Kulcsszavak: gyomor tumor, onkológia, beteg út, kivizsgálási idő, túlélés  
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Nagy Richárd1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – mentőtiszt IV. évfolyam, nappali munkarend  

AZ ALAPSZINTŰ ÚJRAÉLESZTÉS LEHETSÉGES MÓDSZEREI – VIDEÓ TÁMOGATOTT 
OKTATÁS HATÉKONYSÁGÁNAK FELMÉRÉSE ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEK 

KÖRÉBEN 

Célkitűzés: Az laikus elsősegélynyújtás fontos eleme az ellátási láncolatnak, leginkább hirtelen szívmegállás 
esetén. Kutatásunk célja volt összehasonlítani a különböző oktatási formákat, és azon belül is felmérni a videó 
támogatott oktatás hatékonyságát általános iskolai keretek között. Adatok és módszerek: A kutatásunk egy 
longitudinális felmérés, melyben 147 fő, 10-15 éves korú diák vett részt. Az oktatás előtt elvégeztünk egy 
előtesztet, mely írásban egy kérdőív segítségével, gyakorlatban pedig egy AMBU fantom segítségével történt. 
Az oktatás három csoportban zajlott, az egyik csoport hagyományos oktatásban részesült (FRONTÁLIS), a 
második csoport hetente megnézett egy 5 perces általunk készített videót (VIDEÓ), a harmadik csoport szintén 
a videót nézte meg, de az ő oktatásuk kiegészült egy általunk készített gyakorló fantommal is (FANTOM). 
Az oktatás után 1 hónappal, majd 3 hónappal később is a tanultakról az előteszthez hasonlóan írásban és 
gyakorlatban is számot adtak a diákok. Eredmények: A hagyományos oktatásban résztvevők teljesítettek a 
legjobban (p<0,001) a pontszámok alapján elméletben és gyakorlatban is, de a mellkaskompressziók 
mélységét tekintve a FANTOM csoport tagjai nyomták legtöbben megfelelő mélységig a gyakorló bábut 
(p<0,001). A mellkaskompressziók frekvenciáját illetően pedig szignifikánsan (p=0,01) jobban teljesítettek a 
FRONTÁLIS csoport tagjai. A VIDEÓ csoport eredményei a második elméleti és gyakorlati utóteszt során 
már nem tértek el szignifikánsan a FRONTÁLIS csoport eredményeitől. A testtömeg (p=0,042) és az életkor 
(p<0,001), mint változó szignifikáns összefüggést mutat a felmérés során elért pontszámokkal. 
Következtetések: A hagyományos oktatás még mindig a legeredményesebb, de egy oktató videó többszöri 
megnézésével hasonló eredményeket érhetünk el. Így akár az általános iskolai keretek között jó választás lehet 
egy oktató videó levetítése a diákok számára, ezzel megalapozva az elméleti tudásukat, és ezáltal szélesebb 
körben terjesztve az újraélesztési ismereteket. 
 
Kulcsszavak: újraélesztés, oktatás, videó-támogatott, diák  
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Nagy Tamás1 
1Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, nappali munkarend  

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ FELNŐTT LAKOSSÁGÁNAK SPORTFOGYASZTÁSI SZOKÁSA 

Célkitűzés: A kutatás célja volt megvizsgálni különböző aspektusokból a dél-dunántúli lakosság fizikai 
aktivitását, és sportcélú kiadásait. (H1): Azt feltételezzük, hogy a férfiak nagyobb fizikai aktivitást mutatnak, 
mint a nők. (H2): Azt feltételezzük, hogy a férfiak nagyobb gyakorisággal vásárolnak sportruházatot, 
sportcipőt és sporteszközt, mint a nők. (H3): Azt feltételezzük, hogy a férfiak többet költenek sportcélra, mint 
a nők – sportcipő tekintetében. (H4): Azt feltételezzük, hogy az iskolai végzettség emelkedésével nőnek a 
sportkiadások. (H5): Azt feltételezzük, hogy összefüggés mutatható ki a havi nettó jövedelem és a passzív 
sportfogyasztás között. (H6): Azt feltételezzük, hogy aki élete valamely szakaszában igazolt sportolói 
státusszal rendelkezett, nagyobb összeget költ sportcélú kiadásokra, mint aki soha nem volt igazolt sportoló. 
Adatok és módszerek: A keresztmetszeti kvantitatív és kvalitatív kutatásban összesen 649 fő vett részt. A 
mintába került személyek kizárólag a dél-nyugati régió lakosai voltak. A vizsgálat 2018-ban kezdődött, terület 
alapú mintavételezéssel lakosságszám arányosan. Az adatokat elemzése IBM SPSS 25 szoftverrel történt, 
melyben leíró statisztikát, összefüggés és különbözőség vizsgálatokat alkalmaztunk p<0,05 szignifikancia 
szinten. Eredmények: A kérdőívet 649 fő töltötte ki, melyből 318 férfi (49%) és 331 nő (51%) volt. (H1): A 
férfiak fizikailag aktívabbak, mint a nők (p=0,00). (H2): A férfiak gyakrabban vásárolnak sportruházatot 
(p=04), sporteszközt (p=0,03), mint a nők. (H3): A férfiak nagyobb összeget áldoznak sportcipő vásárlásra, 
mint a nők (p=0,03). Szignifikáns különbség található a sportcélú költések és a képzettség szintje között 
(p=0,00). Szignifikáns összefüggés mutatkozik a havi nettó jövedelem és a passzív sportfogyasztás 
gyakorisága között (p=0,00). Aki igazolt sportoló volt, nagyobb összeget költ sportcélra (p=0,00). 
Következtetések: Igazoltuk, hogy a férfiak nagyobb arányban sportolnak, mint a nők. A képzettségi szint 
emelkedésével nő a sportkiadás mértéke. Aki élete során igazolt sportoló volt, bármely sportágban nagyobb 
összeget költ sportcélú kiadásokra. A havi nettó jövedelem értéke befolyásolja a passzív sportfogyasztási 
szokások gyakoriságát. 
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Németh Beatrix1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, levelező munkarend  

KÜLÖNBÖZŐ PÖRKÖLÉSŰ ARABICA ÉS ROBUSTA KÁVÉK ANTIOXIDÁNS 
TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

Célkitűzés: A kávéfogyasztás a legtöbb ember mindennapjainak része. Egészségre gyakorolt hatásának 
megítélése ambivalens. Egyes vélemények szerint negatív hatással van az egészségre, kardiovaszkuláris 
betegségek okát képezheti. Azonban egyre több olyan kutatás lát napvilágot, melyek jótékony mivoltáról 
számolnak be. Egészségünkre gyakorolt pozitív hatását a bennük található antioxidáns komponensek révén 
fejti ki. Az egészségtudatosság jegyében a kávék pörkölési intenzitásának függvényében változó antioxidáns 
mennyiségeket vizsgáltam. Adatok és módszerek: A mérésekhez különböző hőmérsékleten pörkölt arabica 
és robusta kávékat használtam fel, valamint zöld és koffeinmentes arabica mintákat. Meghatároztuk a 
kávéminták teljes polifenol koncentrációját Folin-Ciocalteu reagens segítségével, illetve FRAP (vasredukáló 
képességen alapuló) módszerrel az antioxidáns tartalmukat. Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás 
eljárással pedig a koffein, katechin és klorogénsav (CGA) koncentrációjukat. A mért eredményekből leíró 
statisztikát készítettem, t-próbát és korrelációanalízist. Eredmények: A FRAP módszerrel kapott eredmények 
szerint a legtöbb antioxidáns hatású anyag a francia arabica kávéban található. Az eredmények között nem 
voltak szignifikáns eltérések. A Folin módszer eredményei alapján elmondható, hogy a hamburgi arabica kávé 
a zöld és a francia robusta mintáktól eltekintve szignifikánsan több polifenolt tartalmaz. A CGA mennyiségi 
vizsgálatai szerint a legtöbbet a zöld arabica kávé tartalmazza. Csak a pörkölt mintákat figyelembe véve a 
hamburgi és a bécsi minták CGA tartalma a legmagasabb. Katechinből az olasz robusta minta tartalmaz 
többet. A koffein eredményekben szignifikáns a különbség a robusta és arabica minták között, mivel a robusta 
kávé kétszeres mennyiségben tartalmazza. Következtetések: A FRAP és Folin módszer 
különböző eredményeinek a polifenolos és egyéb antioxidáns vegyületek eltérő vas-és molibdén redukáló 
képessége lehet az oka. A Folin és CGA meghatározások hasonló eredményei jól reprezentálják a pörkölésből 
adódó fokozódó CGA bomlást. Korrelációanalízis vizsgálat szerint a CGA és a katechin koncentrációi között 
volt szignifikáns összefüggés (p=0,01), mindkettő a polifenolok közé tartozó vegyület. 
 
Kulcsszavak: arabica, robusta, antioxidáns, pörkölés  
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Németh Enikő1 
1Pécs – sport- és rekreációszervezés BSc – rekreációszervezés és egészségfejlesztés III. évfolyam, nappali 
munkarend  

A FELNŐTT LAKOSSÁG FIZIKAI AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA SZOCIO-DEMOGRÁFIAI 
TÉNYEZŐK TÜKRÉBEN ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A LAKÓKÖRNYEZETTEL 

Célkitűzés: A kutatásunk célja volt felmérni a fizikai aktivitás mértékét és összefüggéseit a szocio-
demográfiai tényezőkkel, és a lakókörnyezettel. Adatok és módszerek: Kutatásunk prospektív, kvantitatív, 
keresztmetszeti kutatási módszerekkel végeztünk, kényelmi és kvótás (18-64 év) mintavétellel, a magyar 
felnőtt lakosság körében 2018 szeptember és 2019 szeptembere között. A vizsgálathoz leíró statisztikai 
elemzést, Khi négyzet próbát, korreláció elemzést, Mann-Whitney U tesztet és Kruskal-Wallis tesztet 
használtunk, Microsoft Office Excel program, SPSS 25.0. szoftvereket alkalmazva. Eredmények: A 
vizsgálatban 593 fő adataival, és eredményeivel dolgoztunk, nemek tekintetében a válaszadóinkból 248 férfi, 
345 nő volt. Átlag életkorukat tekintve 44,41 év (±18,64), átlag testmagasságuk 170,77cm (±9,43), átlag 
testsúlyuk 73,75kg (±16,30), átlag BMI 25,19 (±4,87). Szignifikáns összefüggést találtunk a lakókörnyezet és 
a rekreációs aktivitás között, mely azt mutatta meg, hogy a nagyvárosi környezetben élők körében volt 
szignifikánsan magasabb a rekreációs aktivitás (p=0,025). Továbbá szignifikáns különbséget találtunk még a 
fizikai aktivitás összefüggései kapcsán a nemek, az életkor, az iskolai végzettség tekintetében több fizikai 
aktivitási tényező esetében. Következtetések: Ebből következtethetünk, hogy az emberek nagyobb 
motivációt éreznek a fizikai aktivitásra, és sportolásra, ha a sportolási lehetőségek és egyéb szolgáltatások 
közelebb vannak, és elérhetőbbek számukra, de minden esetben szükséges a demográfiai tényezők hatásának 
vizsgálata is. 
 
Kulcsszavak: fizikai aktivitás, lakókörnyezet, fizikai aktivitás szocio-demográfiai összefüggései  
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Németh Zsófia1  
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció Bsc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend 

A SERDÜLŐ KOROSZTÁLY EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁT ÉS TÁPLÁLKOZÁSÁT 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ: AZ INTERNET 

Célkitűzés: Kutatásom célja felmérni, hogy mennyire befolyásolja a közösségi médiahasználat az 
egészségmagatartási és táplálkozási szokásokat a serdülő korosztályt. Az adatgyűjtés 2020. február és 
márciusában zajlott. Adatok és módszerek: A leíró, kvantitatív jellegű kutatásomban olyan 14 és 20 év 
közötti diákok alkották (n=380), akik szakgimnázium és szakközépiskola tanulói. A véletlenszerű, célzott 
adatgyűjtés során kérdőívcsomagot alkalmaztam, az adatok feldolgozásához leíró statisztikát, χ²-próbát, 
kétmintás T-próbát és lineáris regressziót végeztem, SPSS statisztikai program segítségével (p<0,05). 
Eredmények: Differenciáló tényezőnek bizonyult az édesapa testsúlyának megítélése az online térben 
eltöltött idő mennyisége (p=0,005). Akik az interneten követik az influencereket, több mint 4 órát töltenek el 
az interneten (p=0,001). Az influencerek, követése jelentősen befolyásolta a szülőkkel való együtt étkezést 
hétköznap (p=0,030). A dohányzási szokásokat szignifikánsan befolyásolta az influencerek követése 
(p=0,047). A táplálkozásra vonatkozó adatokból kiderült, hogy aki a legtöbb barátját találja túlsúlyosnak, 
látogatja a közösségi oldalakat (p=0,001). Következtetések: A befolyásoló tényezőket megismerve fontos, 
hogy a serdülő korosztály nehézségeit, függőségre való hajlamát már a gyermekkorban felismerjük. Az 
internet veszélyei egy serdülőre fokozottan leselkednek, így fontos a korán megkezdett biztonságos 
használatra való nevelés. 
 
Kulcsszavak: internethasználat, egészségmagatartás, táplálkozás, serdülők 
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Némethné Szebelédi Annamária1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  

HÁZASSÁG ÉS GYERMEKVÁLLALÁS NAPJAINKBAN 

Célkitűzés: A korábbi századokhoz képest megváltoztak a házasodási és családalapítási szokások. Manapság 
egyre elterjedtebbek az élettársi kapcsolatok, a hosszú évekig tartó párkapcsolatok, melyeket sok esetben nem 
követ házasság. Nem egyezik a tervezett és a megvalósult gyermekszám, mivel sok esetben kifutnak a párok 
az időből. Jelen kutatásom fő célja, hogy felderítsem, hogyan vélekedik az aktív korosztály a házasság és 
gyermekvállalás kérdéséről. Adatok és módszerek: A kvantitatív keresztmetszeti, retrospektív kutatáshoz 
saját szerkesztésű, önkitöltős, online kérdőív került megosztásra az interneten, ahol az adatgyűjtés anonim 
módon történt. A kérdőív kitöltésében 532 fő vett részt, akik 20-50 év közötti nők és férfiak voltak. Az adatok 
analízisére leíró statisztikát, a változók közötti kapcsolat elemzésére Khi- négyzet próbát és Fisher’s Exact 
Tesztet használtam. Eredmények: Az eredmények analíziséből kiderült, hogy a mintámban szereplők 
többsége, 80%-a fontosnak tartja a házasságot. A házasságban élőknek több mint a fele 26-35 éves kora között 
szentesítette kapcsolatát és ugyanebben a kor intervallumban tervezik legtöbben a házasságot, a még nem 
házasok körében. A kitöltők 89,9%-a szerint, a legideálisabb gyermekvállalási kor a 20-30 éves korosztály. A 
házasságban élő fiatalok, illetve a vallásukat gyakorlók szignifikánsan több gyermeket vállalnak, mint az 
élettársi kapcsolatban élők (p<0,01), illetve a vallásukat nem gyakorlók (p<0,03). Továbbá, akik 
nagycsaládban nevelkedtek szignifikánsan több gyermeket terveznek, mint akik egykék vagy csak egy 
testvérük van (p=0,012). A magasabb iskolai végzettségűek fontosabbnak tartják a házasságot, mint az 
alacsonyabb végzettségűek (p=0,008). Következtetések: A fiatalok többségének van egy ideális jövőképe a 
családról, értéknek tartják a házasságot és korán tervezik a gyermekvállalást. A családalapításnak gátat szab 
a tanulmányok befejezése, a karrier kiépítése, ház, autó, biztonságos egzisztencia megteremtése, melyet akkor 
realizálnak, amikor a családalapításra tervezett életszakaszba lépnek. Védőnőként, kötelességem erősíteni a 
fiatalokban a család, gyermekek utáni vágyat, hogy felismerjék a valódi értékeket. 
 
Kulcsszavak: Kulcsszavak: gyermekvállalás, házasság, családalapítás, elköteleződés  
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Nyitrai Regina1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK ANTIOXIDÁNS HATÁSÁNAK ÉS FLAVONOID 
TARTALMÁNAK SPEKTROFOTOMETRIÁS VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: A gyógynövények és fűszernövények használata mindennapos. Az ilyen növények pozitív 
hatással vannak az emberi szervezetre, hatásuk abban rejlik, hogy antioxidáns hatással rendelkeznek. 
Vizsgálataink célja fűszer-és gyógynövények antioxidáns hatásának vizsgálata, valamint flavonoid-tartalom 
meghatározása volt. Adatok és módszerek: Összesen 11 db kereskedelemben könnyen elérhető, a 
mindennapokban gyakran használt gyógy- és fűszernövényt vizsgáltunk. Antioxidáns hatás meghatározására 
irányuló vizsgálataink a hidrogén-peroxid semlegesítő képesség, vasredukáló képességen alapuló antioxidáns 
vizsgálat és DPPH* semlegesítésén alapuló vizsgálat voltak. Flavanoid-tartalom meghatározás céljából a 
következő módszereket alkalmaztuk: Folin-reaktivitás vizsgálat, flavanol tartalom meghatározása DMACA 
reagenssel, teljes flavonoid tartalom meghatározást két különböző módszerrel, alumínium-kloridos, valamint 
DNPH reagenssel. Minden módszer a méréseket spektrofotométerrel végeztük. Eredmények: A flavanoid-
tartalom meghatározásnál a négy módszerből három módszernél a fahéj volt a legmagasabb koncentrációban 
jelen, két esetben szignifikánsan (p<0,05) magasabb koncentrációt mutatott a többi mintához képest. A négy 
módszer közül kettőnél a petrezselyem szignifikánsan a legkisebb koncentrációjú volt. Mind a három 
antioxidáns vizsgálatnál a bazsalikomnak volt a legnagyobb koncentrációja, a fokhagymának pedig kettő 
esetben a legkisebb. Az egyes módszerek között korrelációanalízissel sikerült összefüggéseket kimutatnunk. 
Következtetések: A mérési módszek alkalmasak a flavonoid tartalom, valamint az antioxidáns hatás 
jellemzésésre gyógy- és fűszernövény minták esetében. A választott minták közül a fahéjnak van a 
legmagasabb flavanoid-tartalma, és a bazsalikomnak van a legmagasabb antioxidáns hatása, ezért 
fogyasztásuk kiemelten javasolt az egészség megőrzése érdekében. 
 
Kulcsszavak: antioxidáns, fűszernövény, gyógynövény, flavanoid  
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Oltyán Dóra1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

A TÁPLÁLKOZÁS MEGJELENÉSE A MESÉKBEN, A MESE FELHASZNÁLÁSA 
EGÉSZSÉGNEVELŐ ESZKÖZKÉNT AZ OKTATÁSBAN 

Célkitűzés: Kutatásunk célja volt felmérni a gyerekek körében legnépszerűbb animációs filmek táplálkozási 
tartalmát, és megvizsgálni kisiskolásoknál az egészséges táplálkozás mesével történő közvetítését 
összehasonlítva egy általános foglalkozással. Adatok és módszerek: A 2018 februárjától 2019 márciusáig 
lezajlott vizsgálatunk első részében 81 szülőt kérdeztünk meg gyermekei kedvenc meséiről, majd 
kiválasztottuk az 5 legnépszerűbbet (48 gyermek kedvencét). A Spongyabob Kockanadrág, a Magyar 
Népmesék, a Bogyó és Babóca 20-20 epizódját, valamint az Aranyhaj és a nagy gubanc és a Jégvarázs 
mesefilmekben megjelenő túlevést és az élelmiszerek tápanyagtartalmát nézve. Kutatásunk második részében 
két általános iskolai osztálynak (n = 50) tartottunk egészségnevelő foglalkozást egy mese (Arató Gyöngyi–
Utazás a tányér körül, Bendő kapitány kalandjai) és az Okostányér segítségével, majd 1 hét elteltével egy 
szülői kérdőív segítségével megvizsgáltuk, mennyire érdeklőnek a gyerekek a téma iránt és 2 hónap után 
felmértük témával kapcsolatos visszaemlékezését. Eredmények: A Magyar Népmesék kivételével mindegyik 
mesében megjelentek a sütemények, ezeket a lányok (n = 24, 85,71%) és a fiúk (n = 16, 80%) egyaránt nézték 
(83,33%). A Spongyabob Kockanadrág a fiúk kedvenc meséje (n=12) volt, amiben a legtöbb volt az EDNP 
(energy-dense, nutrient-poor) élelmiszer megjelenítés. A szülők részére kiosztott kérdőív adatai alapján a 
gyerekekre szignifikánsan jobb hatással volt a mese (p = 0,012), szignifikánsan nagyobb érdeklődést mutattak 
a legtöbb élelmiszer tekintetében, összehasonlítva az általános foglalkozások eredményeivel. Két hónap 
elteltével a mesés foglalkozáson résztvevők jobban oldották meg a tudásfelmérőt, de a különbség nem volt 
szignifikáns. Következtetések: A mesékben számos EDNP típusú élelmiszer jelenik meg, így növelhetik a 
gyerekek preferenciáját ezen élelmiszercsoportok iránt. Vizsgálatunkban sikeresen alkalmaztuk a mesét 
egészségnevelő eszközként 6 és 7 éves gyerekek körében, de igazolódott az Okostányér ismeretnövelő hatása, 
mindkét esetben akár két hónap elteltével is. 
 
Kulcsszavak: mese, rajzfilmek, egészségnevelés, táplálkozás  
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Őri Regina1 
1Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – védőnő IV. évfolyam, nappali munkarend  

ALVÁS MENNYISÉGÉNEK, MINŐSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA ÉS HATÁSA AZ ISKOLAI 
TELJESÍTMÉNYRE ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: Kutatásom célja az általános és középiskolás korú tanulók alvásminőségének és ennek az iskolai 
teljesítményre gyakorolt hatásának összehasonlítása volt. Adatok és módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti 
kutatásomat kényelmi mintavétel segítségével 13-18 évesek körében (N=181) folytattam. A felmérést 
Sárváron egy általános és egy középiskolában végeztem el 2018 április hónapban. A felmérésben 13-18 év 
közötti, nappali rendszerű oktatásban részesülő diákok vehettek részt. A kutatás kizáró tényezői, ha a diák 
idősebb, mint 18 év, vagy magántanuló. A saját szerkesztésű és standard kérdőívem (Athén Insomnia Skála – 
AIS) válaszainak értékelését leíró statisztikával illetve chi2 próbával végeztem. (p<0,05) Eredmények: AIS-
n mérve az általános iskolás diákok 5,36%-nál jelentkeztek az alvásprobléma figyelmeztető jelei, míg 
középiskolás társaiknál 21,82% volt ez a szám. Napközbeni fáradtság mindig előfordulása általános iskolások 
körében (6,67%) majdnem harmada, mint középiskolások körében (18,49%). Ennek hátterében középiskolás 
diákok több mint felénél elégtelen minőségű alvás áll, míg ez általános iskolásoknál csak közel 1/4-re 
jellemző. Az általános iskolás tanulók 1/3-a aludt már el órán, míg a középiskolások 39,5%-a. Ennek oka lehet 
az általános iskolás diákok 3,33%-nál az elégtelen minőségű alvás, míg középiskolásoknál ez az arány 
majdnem 1/10. Az elégtelen minőségű alvással járó koncentrálóképesség csökkenése jelentősen a 
középiskolásokat érinti (mindig 8,4%). A középiskolások 43,24%-a 22 óra előtt feküdt le. Az 22 óra után 
lefekvő középiskolás diákok 2/3 része kettő vagy több IKT eszközt használ lefekvés előtt. Az általános iskolás 
tanulók 57,14%-a feküdt le 22 óra előtt. 2 vagy több IKT eszközt használ a 22 óra után lefekvő általános 
iskolások 29,16%-a. Az általános és középiskolások TV nézés ideje között nincs összefüggés (p>0,05) 
Következtetések: Középiskolások körében gyakoribbak az alvásproblémák, mint az általános iskolásoknál, 
mely együtt jár az iskolai munka során jelentkező nagyobb mértékű fáradtsággal, a koncentrációképesség 
csökkenésével, órán történő elalvással. Az előbbi problémák hátterében lehet az egy vagy több IKT eszköz 
használata a lefekvés körüli időben, de még további vizsgálatokat kíván a téma pontos feltárása. 
 
Kulcsszavak: iskolai teljesítmény, serdülők, alvászavar, médiaeszköz  
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Pammer Milán1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

CEFALEXIN UV SPEKTROMETRIÁS MEGHATÁROZÁSI MÓDSZERÉNEK VALIDÁLÁSA. 

Célkitűzés: A gyógyszergyártásban elengedhetetlen a késztermék folyamatos ellenőrzése. Erre validált 
módszereket kell használni. Amennyiben validáláskor a módszer megfelel a kritériumoknak, akkor kellő 
megbízhatósággal alkalmazható. A Pyassan 250 mg nevű készítmény cefalexint tartalmaz, a 
cefalexintartalom UV spektrofotometriás módszerrel meghatározható. Kutatásomban két eltérő korú UV-
spektrofotométerrel végrehajtott vizsgálatokat hasonlítottam össze a validálási kritériumok alapján. Adatok 
és módszerek: Egy Shimadzu UV-160A és egy Shimadzu UV-1800 spektrofotométerrel dolgoztunk, a 
gyógyszergyár módszerét validáltuk. A következők voltak a validálás főbb szempontjai: specifikusság, 
linearitás, precizitás, pontosság és visszanyerés, LOD, LOQ, reprodukálhatóság, robusztusság, érzékenység. 
A mérési eredmények statisztikai analízisét a Microsoft Excel 16.35 verziójával, független kétmintás t-
próbákkal, korrelációs és regressziós számításokkal végeztük el. Eredmények: 
A specifikusság vizsgálatánál a hatóanyag nélküli oldatnál mindegyik esetben ezrednagyságrendű elnyelést 
tapasztaltunk, ami a kapott abszorbancia értékekhez képest elhanyagolható. A linearitás vizsgálatánál kapott 
korrelációs együttható (r = 0,9997) alapján a kalibrációs összefüggése a vizsgált koncentrációtartományban 
lineárisnak tekinthetők. Az érzékenységekben minimális, 0,2% különbség tapasztalható. 
Az LOD és LOQ értékek megfelelőek, hiszen a kalibráció koncentrációértékei nagyságrendekkel 
nagyobbak. A precizitás mindkét esetben kiváló, az eredmények 1% körüli relatív szórást mutatnak. 
A reprodukálhatóság esetében a t-próba szignifikáns eltérést mutat (p < 0,001). A szórás 3%-os volt, ami a 
gyakorlatban megfelel. A pontosság mérésénél kitűnő, 99,6%-os visszanyerést 
mértünk. A robusztusság vizsgálatánál t-próbákkal vizsgáltuk, hogy a módszer érzékeny-e a körülmények 
megváltozására. Az eredményekben szignifikáns különbséget nem tapasztaltunk. Következtetések: A 
statisztikai adatokból kiderült, hogy mind az újabb, mind a régebbi fotométer megfelelt a validálási 
kritériumoknak, így alkalmasak gyógyszerhatóanyag meghatározási mérésekre. A vizsgált módszer is 
kielégíti az összes validálási követelményt. 
 
Kulcsszavak: antibiotikum, cefalexin, validálás, spektrofotometria  
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Papp Bernadett1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelező munkarend  

AZ ÁPOLÓK KÉZHIGIÉNÉS SZOKÁSAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE 

Célkitűzés: Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések világszerte súlyos problémát jelentenek, az 
egészségügyi ellátórendszer egyik fő kihívását jelentik. A nozokomiális fertőzések kialakulása szempontjából 
fokozott kockázatot jelenthet az intenzív terápia, ezért kutatásom célja volt intenzív terápiás részlegek 
ápolóinak kézhigiénés gyakorlatait UV fény alatt egy primer vizsgálat során ellenőrizni majd egy oktatást 
követő kontrollvizsgálaton a változások mértékét felmérni, annak érdekében, hogy fejlesszük a dolgozók 
kézhigiénés technikáit. Adatok és módszerek: A 2019. július-szeptember között elvégzett keresztmetszeti, 
kvalitatív vizsgálatot egy megyei kórház három intenzív terápiás részlegén dolgozó ápolók körében végeztük, 
akiket nem véletlenszerű, kényelmi mintavétel alapján választottuk be. Kizárásra kerültek, akik nem vettek 
részt a kézhigiénés oktatáson és a más egészségügyi végzettségűek (pl. orvos) (N=36). A strukturált 
megfigyelés során rögzítettük a kezek nem megfelelően fertőtlenített vagy a fertőtlenítésből kimaradt 
területeit. MS Excel segítségével leíró és matematikai statisztikát (χ2 próba, t-próba) alkalmaztunk (p<0,05). 
Eredmények: A PIC csoportnál szignifikánsan kevesebb hibapontot dokumentáltunk az oktatás után (PIC: 
17 vs. KIBO: 53; p=0,003), Azonban nem volt különbség a PIC és a GyITO csoport kontrollvizsgálat során 
kapott eredményeit elemezve (PIC: 17 vs. GyITO: 26; p=0,11). Mindhárom csoport esetében a primer és a 
kontrollvizsgálat eredményeit összehasonlítva kevesebb hibapontszámot rögzítettünk (PIC: 42 vs. 17; GyITO: 
61 vs. 26; KIBO: 78 vs. 53), tehát a megfelelési arány szignifikánsan magasabb volt az oktatás után. (PIC: 
p=0,03; GyITO: p=0,008; KIBO: p=0,004). Következtetések: A kézhigiénés oktatás hatékony volt a 
kézhigiénés gyakorlatok fejlesztése szempontjából az intenzív terápiás részlegeken, a PIC csoport kézhigiénés 
megfelelése magasabb arányú volt a KIBO csoporttal szemben. 
 
Kulcsszavak: kézhigiénia, nozokomiális fertőzés, intenzív terápia  
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Papp Klaudia1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő IV. évfolyam, nappali munkarend  

AZ INTRAUTERIN KÖTŐDÉST BEFOLYÁSOLÓ HUMÁN FAKTOROK ÉS ÉLETMÓDBELI 
TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: Kutatásunk célja volt a II. és III. trimeszterben lévő várandósok magzatukhoz való kötődésének 
megismerése az életmód és a társas támogatás minősége tekintetében. Adatok és módszerek: Kvantitatív, 
keresztmetszeti kutatásunkat Vas megyében élő várandósok között végeztük 2019-ben. Mintavétel módja 
célcsoporton belüli nem véletlenszerű mintavétel volt szakértői kiválasztással (N=165). II. és III. 
trimeszterben lévő várandósokat kérdeztünk meg saját szerkesztésű és standard kérdőívek (MFAS, H-PBI, 
PAIR, PSS) segítségével. Két változó összefüggéseinek megállapítására korrelációszámítást (p<0,01 vagy 
p<0,05) és chi2 próbát alkalmaztunk (p<0,05). Eredmények: A válaszadók 96,97%-a házas- vagy élettársával 
élt, legmagasabb iskolai végzettségét tekintve közel 40%-40% – a rendelkezett érettségivel vagy diplomával. 
A gravidák közel fele első gyermekét várta. A várandósság felismerését követően az egészséges életmód 
vizsgált elemi közül a táplálkozás mennyiségének kedvező irányú megváltoztatása mutatott jelentős mértékű 
összefüggést az anya-magzat kapcsolat mértékével (p<0,05), de már a dohányzás és a táplálkozás minőségi 
faktorainak tekintetében ez nem volt elmondható (p>0,05). A várandósság alatt végzett aktív pihenés mértéke 
gyenge pozitív irányú kapcsolatban volt az anya-magzat kötődéssel (p<0,05). Az anya-magzat közötti érzelmi 
kötelék jelentős mértékű összefüggést mutatott a párkapcsolat minőségével, azon belül pedig a közös 
élmények alskálával (p<0,05), de már a szülői bánásmód vizsgált egyik alfalkotorával sem korrelált (p>0,05). 
Következtetések: Azok a gravidák, akik életmódjukra is jelentősebben figyeltek, azok a magzatukkal 
kialakítandó kapcsolatukra is nagyobb mértékben összpontosítottak. A jövőben fontos, olyan közösségi 
egészségfejlesztési tevékenységek megajánlása az anyák számára, amibe a társa is bevonható és témájában az 
egészséges életmódra fókuszál, s ez összességében közvetetten hatással lehet a magzatával való kapcsolatára 
is. 
 
Kulcsszavak: anya-magzat kapcsolat, kötődés, életmód, párkapcsolat  
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Papp Nóra1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

TOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATKÉRÉSEK INDOKAI A KLINIKAI GYAKORLATBAN 

Célkitűzés: Kutatásom célja a klinikai toxikológiai esetek, azon belül is leginkább a sürgősségi esetek átfogó 
vizsgálata. Pontosabban vizsgálni kívánom az abszolút és relatív indokok számosságának arányát. Valamint 
további célkitűzés a pozitív mérgezéseknek a betegek beérkezéskori tudatállapotával, illetve az egyének 
nemével való összefüggésének elemzése. Adatok és módszerek: A munkám két év adatait foglalja magába 
(n=1856), melyeket a toxikológiai laboratórium betegadminisztrációs rendszeréből gyűjtöttem ki. Ezt 
követően minőségi, területi, valamint időbeli ismérvek alapján csoportosítottam. Kutatásom során a Microsoft 
Office Excel táblázatkezelő szoftvert alkalmazva leíró jellegű statisztikát készítettem. A pozitív mérgezések 
mértékének összefüggését a betegek beérkezéskori tudatállapotával, illetve az egyének nemével Pearson-féle 
khí-négyzet próbával vizsgáltam. Eredmények: A khí-négyzet próbával történő statisztikai elemzés során 
kapott adatok alapján a pozitív mérgezések mértéke összefügg a nemekkel (p=0,013). Pontosabban arra a 
következtetésre jutottam, hogy a nők körében nagyobb arányban figyelhetünk meg pozitív mérgezéses 
eseteket. Szintén összefüggés észlelhető a pozitív mérgezések mértéke és a betegek tudatállapota között 
(p=0,044). A sürgősségi kérések indokoltságainak elemzése során megállapítottam, hogy az abszolút indokolt 
sürgősségi kérések számossága nagyobb volt, mint a relatív indokolt sürgősségi kérések számossága. 
Következtetések: Vizsgálatom során kapott statisztikai eredményeim alapján arra jutottam, hogy a relatív 
indokolt esetek száma nem haladta meg az abszolút indokolt esetek számát. A kapott adatok alapján 
javasolnám a Gyermekgyógyászati Klinikáról érkezett eseteknek a további vizsgálatát, ahol kutatásom 
esetében nagy százalékban fordultak elő negatív vizsgálatok. Hasonlóképpen tovább vizsgálnám a 
pszichiátriáról érkezett vizsgálatkéréseket is, melyek az általam feldolgozott eseteknél relatív nagy számban 
fordultak elő. 
 
Kulcsszavak: indokok, toxikológia, sürgősségi  
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Perecz Brigitta1 
1Pécs – fizioterápia MSc – I. évfolyam, levelező munkarend  

AZ ACTIVITIES-SPECIFIC BALANCE CONFIDENCE EGYENSÚLY MAGABIZTOSSÁGI 
SKÁLA VALIDÁLÁSA AZ EGYENSÚLYI PROBLÉMÁK VIZSGÁLATÁNAK SEGÍTÉSÉRE A 

NEUROLÓGIA MEGBETEGEDÉSEKBEN 

Célkitűzés: Az idősödés fiziológiás folyamatai mellett, az idősek leggyakoribb problémái közé tartoznak a 
járás és egyensúly zavarok. Az elesés súlyosabb sérüléseket, elhúzódó rehabilitációt okozhat. A nemzetközi 
szakirodalomban számos egyensúlyt vizsgáló kérdőív, illetve teszt van, mely különböző szempontok szerint 
vizsgálja a betegek egyensúlyát. Magyar nyelven kevés a beteg egyensúlyi magabiztossági kérdőívet 
validáltak. Célunk a Activities-Specific Balance Confidence Scale magyar nyelvre fordítása, 
megbízhatóságának és validításának vizsgáltatta. Adatok és módszerek: Felmérésünkben terveink szerint 
100 – 120 fő vesz részt, jelenleg 49 beteggel végeztük el a kitöltést, akiket különböző neurológia betegséggel 
gondoznak a PTE KK Neurológia Klinikán (Dystrophia myotonica 1. típus, Parkinson – kór, Stroke, 
Vertebrobasilaris Syndroma, Sclerosis Multiplex). Myers és munkatársai 1995-ben megalkotott ABC 
egyensúly magabiztossági skála fordításást és validálást Beaton és mtsai 2000-ben megfogalmazott hatlépcsős 
elve szerint tervezzük végezni. A skála belső konzisztenciáját Cronbach-alfa-érték-számítással mérjük el. A 
skála külső validálását Berg Balanc egyensúly tesztel végezzük segítségével végezzük. A megismételhetőségi 
vizsgálatot teszt-reteszt módszerrel Spearman-féle korrelációs koefficienssel vizsgáljuk. Eredmények: 
Eddigi vizsgálatunk alapján azt mondhatjuk, hogy a Berg Balance skálával vizsgált betegek elesési kockázati 
csoportjai korrelálnak az ABC skálán megjelent egyensúlyi magabiztossági értékeikkel. 50 főből 22 főnél 
végeztük el a Berg Balanc tesztet is az ABC egyensúly magabiztossági skála mellé. Berg Balanc: Alacsony 
elesési kockázati csoport: 12 fő, Közepes csoport: 8, Magas: 2 fő, ABC magas fizikai funkció (80% felett): 5 
fő, Kielégítő (50-80% között) 12 fő, Alacsony (50% alatt) 5 fő Következtetések: AZ ABC egyensúly 
magabiztossági skála magyar nyelvre fordított verziója megbízható képet ad a betegek önmaga által megítélt 
egyensúlyáról 
 
Kulcsszavak: ACTIVITIES-SPECIFIC BALANCE CONFIDENCE, egyensúly, neurológia, Berg Balance, 
validálás  
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Peresztegi Dóra1 
1Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

A MAGAS SARKÚ CIPŐ VISELÉSÉBŐL ADÓDÓ IZOMDISZBALANSZ VIZSGÁLATA ÉS 
KEZELÉSE AMATŐR VERSENYTÁNCOSOK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: Vizsgálatom célja a magas sarkú cipő rendszeres használatából adódó izomdiszbalansz 
felmérése versenytáncosok körében, továbbá a core izmok erősítésén alapuló tréninggel a lumbalis motoros 
kontroll képesség fejlesztése, valamint a medence anteversiojának csökkentése. Adatok és módszerek: 
Vizsgálataimat 3 zalaegerszegi tánc egyesületnél hajtottam végre (n=37 fő). Kérdőív segítségével felmértem 
a magas sarkú cipő viselési szokásokat, valamint az ebből adódó panaszokat és azok mértékét. A 
mozgásprogramban 11 fő vett részt, akik legalább 2 éve rendszeresen, hetente minimum 5 órán át aktívan 
magas sarkú cipőt viselnek. Vizsgált változók: deréktáji fájdalom, alsó végtagi instabilitás, medence 
anteversio, egyensúly, járási paraméterek, lumbalis motoros kontroll képesség. Használt statisztikai 
módszerek: leíró statisztika, páros és kétmintás t-próba, Fisher-teszt, és korreláció vizsgálat. A statisztikai 
elemzéseket Microsoft Excel és SPSS szoftver segítségével végeztem, és a szignifikancia szintjét p<0,05 
állapítottam meg. Eredmények: A megkérdezettek 84%-a visel magas sarkú cipőt, és 54%-uk már több mint 
két éve hetente minimum 5 órán át, a versenytánc sportági követelménye miatt. A kapcsolat a tánccipő 
rendszeres használata és a deréktáji panaszok (p=0,007), valamint a szubjektíven megítélt alsó végtagi ízületi 
instabilitás (térd ízület p=0,049) között szignifikáns. Ez befolyásolja a medence- és a lumbalis gerinc 
helyzetét. A medence anteversioja a cipőt felvéve szignifikánsan megnő (p=0,007). Izom nyújthatósági 
teszteket is végeztem, elsősorban a csípő- és a plantarflexorokat vizsgálva. A járás során a lépéshossz magas 
sarkút viselve szignifikánsan csökken (p=0,025). A mozgásprogram hatására javult a lumbalis motoros 
kontroll (leg-lowering teszt), és szignifikánsan csökkent a medence anteversioja is (p<0,001). A tornát 
követően a dinamikus egyensúly (Y-balance teszt) is javulást mutatott (anterior p=0,019, posterolateralis 
p=0,003, posteromedialis p=0,022). Következtetések: Megállapítható, hogy a magas sarkú cipő rendszeres 
viselése fiatal korban megváltoztatja a medence helyzetét, az egyensúlyt és a járási paramétereket, deréktáji 
fájdalmat és alsóvégtagi instabilitást okoz. Megfelelő mozgásprogrammal viszont a panaszok megelőzhetők. 
 
Kulcsszavak: magas sarkú cipő, versenytánc, izomdiszbalansz  
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Pethő Anna1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

A DIETETIKAI INTERVENCIÓ HATÁSOSSÁGA A 2-ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN 
SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: Célunk volt felmérni a hazai dietetikai intervenció hatásosságát és jellegzetességeit a betegek és 
a dietetikusok oldaláról.  Adatok és módszerek: 2019. márciustól 2020. márciusig zajlott kutatásunkban 2-
es típusú cukorbetegeket (n=100) és aktív dietetikusokat (n=22) vizsgáltunk személyes és online 
megkereséssel. A cukorbetegeknél saját szerkesztésű kérdőívet alkalmaztunk főként tudással, tanácsadással 
kapcsolatos kérdésekkel és WHO Jóllét, SF36 életminőségre vonatkozó kérdőívekkel. A dietetikusoknál a 
saját szerkesztésű kérdőív elsősorban munkavégzésre és a dietetikai intervencióra vonatkozó kérdéseket 
tartalmazott. Leíró statisztikai műveletek mellet khi-négyzet próbát és korrelációs vizsgálatokat végeztünk 
SPSS Statistics 20 szoftverrel (p ≤ 0,05). Eredmények: A vizsgált diabéteszesek többsége már vett részt 
dietetikusi konzultáción a cukorbetegség diagnózisa óta (69%). Akik nem részesültek dietetikai 
tanácsadásban, 77,4%-uk csak antidiabetikus terápiában részesült (p=0,004). A kizárólag inzulinnal kezelt 
betegek 86%-a beszélt dietetikussal. A dietetikussal konzultálók (42,9%) HbA1c szintje nagyobb arányban 
volt közel az ADA 6,5%-os ajánlásához, mint azon betegeké, akik nem vettek részt tanácsadáson (34,8%). A 
konzultációval elégedettek közül jelentősen többen teljesítettek jól (73,1%) a tudásfelmérés során (p=0,011). 
A kevesebb ideje diabéteszesek általában jobb életminőségről számoltak be. A dietetikusok napi 
munkavégzésének átlagosan 53,86±27,73%-át tette ki a tanácsadás. A betegekkel történő első tanácsadásra 
átlagosan 53,86±20,525 perc, a másodikra 36±15,834 perc jutott. A dietetikusok több, mint fele (55%) szerint 
a betegek többsége hajlandóságot mutat az étrendi változtatásra. A visszatérő betegek HbA1c változásait 
57,1%-uk követi. Átlagosan a dietetikusok 62,95±36,011%-a javasolja az újabb dietetikusi konzultációt. 
Következtetések: A diabéteszesek közel harmada nem vett részt dietetikai tanácsadáson, mely az 
egészségügyi ellátórendszer dietetikus által lefedetlen területeivel magyarázható. A betegek több alkalommal 
történő táplálkozási oktatásával, a HbA1c szint követésével és a finanszírozási háttér kiépítésével a glikémiás 
kontroll javítása elérhető közelségbe kerülne. 
 
Kulcsszavak: diabétesz, dietetikai intervenció, glikémiás kontroll  
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Petkovics Réka Viktória1 
1Szombathely – csecsemő- és kisgyermeknevelő BA – III. évfolyam, levelező munkarend  

A SZÜLŐK ATTITŰDJE A KISGYERMEKKORI IDEGENNYELVI FEJLESZTÉSHEZ 

Célkitűzés: Napjainkra a globalizáció hatására felértékelődött az idegen nyelvtudás szükségessége. Releváns 
kérdés, hogy mikor, milyen módon kezdjük az idegennyelv-elsajátítást. Egyre több szülő tartja fontosnak, 
hogy gyermeke minél korábban megismerkedjen egy idegen nyelvvel. Az óvodák, sőt a bölcsődék is 
lehetőséget nyújtanak a gyermekeknek az idegen nyelv megismerésére. Adatok és módszerek: 
Keresztmetszeti kutatásomban 4 éven aluli gyermeket nevelő szülők idegennyelv-használatát, valamint a korai 
idegennyelvi neveléshez való hozzáállását kérdőíves módszerrel vizsgáltam. 2019. 06-11. hó között online 
módon összesen 130 emberhez juttattam el 71 kérdésből álló kérdőívemet, melyből 103 értékelhető kérdőívet 
kaptam vissza (N=103). Elemzés során Excel és SPSS szoftvert alkalmaztam az átlag, gyakoriság és a t-próba 
és korrelációelemzés elvégzésére. p<0,05 Eredmények: A szülők fontosnak tartják a gyermekek korai 
idegennyelvi fejlesztését függetlenül attól, hogy saját maguk milyen gyakran használják az idegen nyelvet (t= 
-0,867, p>0,05). Minél pozitívabb a szülők általános nyelvtudáshoz való attitűdje, annál elkötelezettebbek az 
idegennyelvi fejlesztés (N=99; r=0,270 p<0,01), valamint saját gyermekük idegennyelvi fejlesztése (N=100; 
r=0,457 p<0,01) iránt is. Következtetések: Bár a szülők elhivatottak gyermekük iskola előtt megkezdett 
idegennyelv-elsajátításával kapcsolatosan, azonban az elsajátítás megkezdésének optimális időpontját nem 
bölcsődés, hanem inkább az óvodás korra időzítenék, mivel a szülők harmada az idegennyelvi foglalkozásokat 
nem játékos formában képzeli el. Meglátásom szerint a különböző családoknak szóló programok alkalmával 
hasznos lenne a bölcsődés korú kisgyermekeknek szóló idegennyelvi foglalkozások módszereit, céljait a 
szülőkkel megismertetni, valamint tudatosítani, hogy ebben az életkorban nem tanulásról, csupán játékos 
ismerkedésről beszélhetünk. 
 
Kulcsszavak: korai idegennyelvi fejlesztés, szülői attitűd, idegennyelv-használat  
 
Dr. Pachner Orsolya Csilla1, dr. Benkő Brigitta2 
1PTE ETK Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet Klinikai Koordinációs és Neveléstudományi 
Tanszék  
2PTE ETK  
  



XXVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

149 

Petrik Dorina1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

TUDATOS D-VITAMIN-FOGYASZTÁS MÉRÉSE KÜLÖNBÖZŐ MUNKAKÖRÖKBEN 

Célkitűzés: A kutatásunk célja, hogy felmérjük a három különböző munkakörben dolgozó személyek (ápolók, 
CNC esztergályosok és óvodapedagógusok) táplálkozási és életmódbeli szokásait, nagy hangsúlyt fektetve a 
D-vitamin fogyasztási szokásokra. Adatok és módszerek: Leíró, kvantitatív, prospektív vizsgálatot 
végeztünk 2019 júliusa és szeptembere között online kérdőív formájában. Három különböző foglalkozási 
csoportot vizsgáltunk (n=150). Sajátszerkesztésű kérdőívet, FFQ-t, 24 órás visszaemlékezést és háromnapos 
táplálkozási naplót alkalmaztunk. Leíró statisztikai elemzést, kétmintás t-próbát, Khí-négyzet próbát és 
lineáris regressziót végeztünk Microsoft Excel 2010 és SPSS 21.0 szoftver használatával (p<0,05). Az étrendi 
naplók NutriComp Étrend program segítségével kerültek kiszámításra. Eredmények: A felmért munkakörök 
közül legegészségtudatosabbak az ápolók lettek, míg a szakmunkát végző CNC esztergályosok voltak a 
legkevésbé azok. Az ápolók szignifikánsan többen szedtek D-vitamin-tartalmú étrend-kiegészítőt, mint a 
másik két csoport (p=0,011). A megkérdezettek nagyobb része tisztában van a D-vitamin-tartalmú 
élelmiszerekkel, habár táplálkozási szokásaik eltérnek ettől, és kevés D-vitamint visznek be táplálkozással a 
szervezetükbe. D-vitamin-pótlásról étrend-kiegészítő formájában mindössze a megkérdezettek 41%-a 
gondoskodik. Következtetések: Kijelenthetjük, hogy a felmért alanyaink ismeretei a D-vitaminról még 
mindig hiányosak, kevés a megfelelő tájékoztatás. Az emberek még nem mérték kellően fel, milyen fontos 
szerepet játszik a D-vitamin az egészségben. 
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Pichner Anna1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló II. évfolyam, levelező munkarend  

AZ ÁPOLÓI HIVATÁS NÉPSZERŰSÉGE A PÁLYAVÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLÓK ÉS AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZEMSZÖGÉBŐL 

Célkitűzés: Magyarországon szükséges az ápolóhiány okozta problémák megoldása egészségügyi 
rendszerünk fenntarthatóságáért. Célom hazánkban feltárni a pályaválasztást befolyásoló tényezőket; az 
ápolók társadalmi megítélését; a munkával kapcsolatos nehézségeiket hazai és nemzetközi szinten; valamint 
ezek megoldásait. Adatok és módszerek: 2010 után publikált online fellelhető kutatások: hazánkban a 
pályaválasztást befolyásoló tényezőkkel; az egészségügyi irányba tanulókkal és dolgozókkal foglalkozó; 
nemzetközi tekintetben az ápolói munka problémáival, ezek megoldásaival foglalkozó vizsgálatok. Az otthoni 
ápolók kizárásra kerültek. Eredmények: Hazánkban a pályaválasztás fő befolyásoló tényezője a család, és a 
szülők, az egészségügyi pályát választók fő motivációja a segítés, és az empátia; az ápolói szakma presztízse 
alacsony. Elégedetlenséget okoznak a rossz munkakörülmények és kommunikáció, a kompetenciák 
kihasználatlansága; megjelentek a dolgozók az egészségromlása és kiégése. Nemzetközi adatok szerint a fő 
stresszor a túlterhelés. A kiégés csökkenti az új kompetenciákra és technológiákra való nyitottságot. Az 
időhiány a munkafolyamatok átszervezésével megoldható lenne. Következtetések: Fontos lenne az ápolók 
megítélésének javítása, a társadalom és ezzel a család szemszögéből is, hogy támogathassák az ilyen irányú 
továbbtanulást. Motiváló lenne a munkakörülmények javítása, a bérek rendezése, és modern technológiák 
bevezetése. A kiégésének megelőzése fontos, mert ez befolyásolja a munka minőségét.  
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Póczak-Szummer Vanda1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló II. évfolyam, levelező munkarend  

ÚJ LEHETŐSÉGEK A BETEGHIGIÉNIÁBAN 

Célkitűzés: Hazánkban dolgozó ápolóknak szükségük lenne olyan új eszközök bevezetésére, amelyek 
megkönnyítik a mindennapi munkájukat, pl. a betegfürdetést. A szakirodalmi összefoglaló célja, hogy 
megvizsgálja a nemzetközi szakirodalomban a beteghigiéniával kapcsolatban megjelent publikációkat, 
összefoglalja és ismertesse azokat a jellemzőket, amelyek a leghasznosabbak a betegek higiéniai 
szükségleteivel kapcsolatban, kihangsúlyozva az ápolók szerepét a témában. Adatok és módszerek: A 
szakirodalmi összefoglaló alapjául a Google Tudós adatbázisokban fellelhető, 2009 után készült publikációk 
szolgáltak. Olyan kutatásokat válogattam, amik betekintést adnak fürdető kendős mosdatás módszerébe, 
összehasonlítják azt a lavóros fürdetéssel, bemutatják a vizsgált intézmények szokásait a témában. Kizárásra 
kerültek a 2010 előtt készült tanulmányok. Eredmények: Magyarországon nincs konkrétan a beteghigiéniával 
foglalkozó kutatás. Külföldi szakirodalmak rámutattak arra, hogy a fürdető kendős módszer lerövidíti a 
beavatkozás időtartamát, kevesebb megterhelést ró az ápolói személyzetre, és a keresztfertőzések 
kialakulásának kockázatát is csökkenti, költséghatékonyabb. A betegek a régi és az új módszereket is 
preferálják. Külföldön elismerik az ápolói munka, az egyénre szabott gondozás, az ápoló-beteg interakció 
fontosságát. Következtetések: Az ápolók azok, akik biztosítják a betegek alaphigiéniai ellátását, amihez 
fontosak a megfelelő eszközök, a szaktudás, a türelem, a betegek tisztelete, hiszen így tudják segíteni a 
betegeket emberi méltóságuk megőrzésében. 
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Priskin Gábor1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – mentőtiszt IV. évfolyam, nappali munkarend  

AKUT KARDIOVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN GREY-ZONE 
VIZSGÁLATA AZ NSTEMI BETEGPOPULÁCIÓBAN 

Célkitűzés: A WHO 2016-os adatai alapján, a világon az iszkémiás szívbetegség okozta a legtöbb halált. 
Magyarországon a KSH adatai egybecsengenek ezzel. A legújabb ESC ajánlás magas szenzitivitású troponin 
tesztek használatát javasolja az akut forma, az ACS (akut koronária szindróma) diagnosztizálásához. Az 
emelkedett szint azonban, amennyiben a 99-es cut off érték alatti (szürke zónás) 3-6 órán belüli újramérés 
javasolt. A folyamat azonban szükségtelen lehet bizonyos betegeknek. Kutatásunk célja volt meghatározni, 
hogy csökkenthető-e a szürke zónás várakozási idő. Ezen felül vizsgáltuk, hogy a normális többszörös 
troponin értékeinek hatása között van-e különbség. Továbbá megnéztük az alapbetegségek valamint a 
mortalitás troponinhoz való viszonyát. Adatok és módszerek: Kutatásunk kvantitatív. Retrospektíven 
összegyűjtöttük 300 beteg adatait 2015-2018 között, akik a pécsi sürgősségi osztályra jelentkeztek és náluk 
troponin mérés történt. A kizárási kritériumok alkalmazása után 270 maradt, azonban csak 71 rendelkezett 
coronaria okklúziós információval. Az ő adataikat használtuk matematikai statisztikához. 8 különböző ACS 
score-t számoltunk, kórelőzményt és laborértékeket néztünk. Eredmények: A HEART score bizonyult a 
legszenzitívebbnek (94%), a FRISC a legspecifikusabbnak (94%). A troponin érték csak a CRP eredménnyel 
mutatott szignifikáns korrelációt (p=0,023). A mortalitás alacsony esetszámú volt, ilyen formában nem 
mutatott összefüggést (p=0,825). Következtetések: Kutatásunk alapján úgy gondoljuk, a HEART score 
beválasztásra, a FRISC score kizárásra kellő biztonsággal használható, ezzel csökkentve a várakozási időt. A 
troponin kategorizálása csupán kismértékű, nem szignifikáns változást eredményezett, tovább vizsgálandó. 
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Prisztács Tímea Ilona1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

A ROMA POPULÁCIÓ DOHÁNYZÁSI ÉS TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: Hazánkban a legnagyobb hivatalosan elismert kisebbség a roma kisebbség. Felmérések szerint a 
romák egészségi állapota rosszabb, születéskor várható élettartamuk rövidebb, mint az átlag magyar 
populációé. A romák körében nagy probléma a dohányzás. Célunk volt, hogy megvizsgáljuk a romák 
dohányzási és táplálkozási szokásait, ezek hatásait az egészségi állapotra. Adatok és módszerek: A kutatást 
2019. május-augusztus hónapokban végeztük a Dél-Dunántúli régióban a PTE-KK Regionális és Intézményi 
Kutatás-Etikai Bizottság (7361-PTE 2018) számon engedélyezett vizsgálat részeként. A felmérésben 100 fő 
vett részt. A kutatásban a romákkal saját szerkesztésű önkitöltő kérdőívet töltettünk ki. Antropometriai 
méréseket is végeztünk Omron testösszetételmérő készülékkel. Az adatok statisztikai analízisét Microsoft 
Excel 2016-tal khi-négyzet próbával, átlaggal, szórással végeztük. Statisztikailag szignifikánsnak tekintettük 
az eredményeket, ha p ≤ 0,05. Eredmények: Beigazolódott, hogy a romák nagy része dohányzik, dohányzási 
szokásaikban a szociális helyzetük fontos szerepet játszik, ám a különbség nem jelentős. A dohányzók és nem 
dohányzók arányában annak függvényében, hogy milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek nincs 
szignifikáns különbség (p=0,1356). Ezen kívül nincs szignifikáns különbség (p=0,8166) dohányzók és nem 
dohányzók arányában a havi átlagjövedelem függvényében.Táplálkozásukat tekintve elmondható, annak 
ellenére, hogy ismerik az egészséges táplálkozás alapelveit, étrendjükben inkább az egészségtelenebb 
élelmiszerek dominálnak, melyek hozzájárulnak a túlsúly és a rosszabb egészségi állapot kialakulásához. 
Eredményeink szerint szignifikáns különbség (p=0,0138) van a tudatosan és nem tudatosan vásárlók között, 
annak függvényében, hogy tisztában vannak-e az egészséges táplálkozás alapelveivel, viszont nincs 
szignifikáns különbség (p=1,0000) azok között, akik egészségesnek vagy betegnek érzik magukat annak 
függvényében, hogy ismerik vagy nem az egészséges táplálkozás alapjait. Következtetések: A romák 
ismereteit bővíteni szükséges az egészséges táplálkozásról és annak előnyeiről. Fontos a leszokás támogatása 
és a dohányzás prevenciót már fiatalkorban el kell kezdeni a dohányzás kialakulásának megelőzése 
érdekében. 
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Pummer Renáta1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló II. évfolyam, levelező munkarend  

NOSOCOMIALIS FERTŐZÉSEK ÉS MEGELŐZÉSÜK 

Célkitűzés: Világszerte jelentős terhet rónak az egészségügyi rendszerekre a kórházi eredetű fertőzések. A 
szakirodalmi összefoglaló célja nemzetközi és hazai publikációk ismertetésével egy átfogó képet alkotni a 
nosocomialis fertőzések témakörében. Ismertetni kívánom a leggyakoribb fertőzéstípusokat, a leginkább kitett 
osztályokat, a szakdolgozók és munkakörülményeik közvetve betöltött szerepét. Adatok és módszerek: A 
szakirodalmi elemzéshez a MEDLINE, PubMed adatbázisaiban lévő, 2015 után íródott publikációkat 
használtam fel. Beválasztási kritériumok a sürgősségi ellátóhelyek és aktív fekvőbeteg-ellátó intézmények 18. 
életévüket betöltött szakdolgozói és betegei, illetőleg a kórházi kezeléssel összefüggésbe hozható 
megbetegedések. Kizárásra kerültek a műtői környezetben, illetve krónikus fekvőbeteg osztályokon végzett, 
illetőleg a csak 18. év alattiakat vizsgáló kutatások. Eredmények: A fertőzések csökkentése komplex 
intézkedés. Ehhez hozzátartozik az optimális beteg-egészségügyi személyzet arány, a dolgozók és betegek 
preventív szűrése, a védőoltások széles körben való kiterjesztése. Továbbra is fontos az egyéni védőeszközök 
rutinszerű használata. Rendszeres továbbképzések elősegítik a betegellátás minőségének javulását, csökken a 
beavatkozások szövődményeként megjelenő infekciók aránya. Kutatások igazolják a munkafolyamatok során 
használt felszerelések, eszközök közvetítő szerepét. Következtetések: A legújabb ajánlások ismerete 
elengedhetetlen az egészségügyben dolgozók számára. Az erőforrások mozgósítása az egészségügyben 
kiemelt jelentőségű. 
 
Kulcsszavak: kórházi eredetű fertőzések,nosocomialis infekció,egyéni védőeszközök,megelőzés  
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Pusztai Noémi1 
1Pécs – sport- és rekreációszervezés BSc – rekreációszervezés és egészségfejlesztés III. évfolyam, nappali 
munkarend  

A MÉDIA SZEREPE A SPORTOLÁSI SZOKÁSOKBAN ÉS MOTIVÁCIÓKBAN KÜLÖNBÖZŐ 
GENERÁCIÓK TEKINTETÉBEN 

Célkitűzés: Kutatásunk fókuszában a sportolási és médiafogyasztási szokások vizsgálata áll a különböző 
generációk tekintetében. Arra kerestük a választ, hogy a közösségi média jelen van – e, mint motivációs 
tényező a sportolás elkezdésében. Adatok és módszerek: Kvantitatív kérdőíves megkérdezés segítségével, 
135 fős mintán vizsgáltuk meg a fizikai aktivitást, a sportolási szokásokat, valamint a hagyományos és 
közösségi média használati szokásokat az egyes generációknál. A mintát 4 életkori kategóriába soroltuk: Baby 
boom, X, Y és Z generáció. A kérdőívben a saját gyártású kérdések mellett a WHO ajánlásával Európában 
alkalmazott, a fizikai aktivitás mérésének validált kérdőíve az International Physical Activity Questionnaire 
(IPAQ) is szerepelt. Az adatelemzést az SPSS 25.0 szoftver segítségével végeztük el. Alkalmazott statisztikai 
próbák: khi négyzet próba, Mann Whitney U próba, Kruskal – Wallis próba. A kvantitatív kutatást 
kiegészítettük egy kvalitatív fókuszcsoportos interjúval is, amelynek köszönhetően mélyebben beleláthattunk 
a generációk közötti különbségekbe sportolási és médiafogyasztási szokások terén. Mindemellett egy 
részletesebb képet kaptunk a közösségi média motivációs erejéről a sportolással kapcsolatban. Eredmények: 
A generációk között szignifikáns különbséget találtunk az intenzív (p=0,010), a mérsékelt intenzitású 
(p=0,003) mérsékelt – intenzív (p=0,012) testmozgások vonatkozásában. Szignifikáns kapcsolatot találtunk a 
generációk és televízió nézési szokásaik (p=0,005), a Facebook (p=0,001) és Instagram (p<0,001) 
használatának gyakorisága között. A fókuszcsoportos interjú során kiderült, hogy a közösségi média segítséget 
nyújt a sporttal kapcsolatos információk gyűjtéséhez és a motiváció fenntartásához. Következtetések: Habár 
a sportolási szokások és azok rendszeressége és a médiafogyasztás gyakorisága között nem találtunk 
összefüggést, az bebizonyosodott, hogy a közösségi média szerepet játszik a sportoláshoz szükséges motiváció 
megszerzésében és fenntartásában. 
 
Kulcsszavak: generációk, sport, motiváció, médiafogyasztás, közösségi média  
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Rausch Levente1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  

VÉRADÁSI SZOKÁSOK HAZÁNKBAN 

Célkitűzés: A különböző vérkészítményeknek több felhasználási területe ismeretes, ezek közül sok terület 
életbe vágó. A vérkészítményekkel életeket menthetünk meg, de ennek ellenére a növekvő igényt nagyon 
nehezen lehet kielégíteni. Vizsgálatunk célja, hogy felmérjük a hazai ismeret és motivációs szintet, illetve a 
véradási szokásokra fényt derítsünk. Adatok és módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálatunkat 
online kérdőívvel végeztük, 2019. október 28.-tól, 2019. november 10.-e között. Nem véletlenszerű, kényelmi 
mintavétel során a célcsoport a 18-65 év közötti magyar lakosság képezte, kizártuk akik 3-nál több krónikus 
betegségben szenvednek (N=445). Kérdőív főbb kérdéskörei szocio-demográfiai adatok, ismeretszint, 
motivációs szint. Excel program segítségével leíró és matematikai statisztikai módszereket (khi2 próba, t-
próba, korreláció) alkalmaztunk (p<0,05). Eredmények: 445 résztvevőből, 107 fő férfi és 338 fő nő volt. Az 
átlag életkor 38 év. Résztvevők több mint 50%-a kevesebb, mint 3-szor megy el vért adni (p=0,0003). Vért 
nem adók magasabb arányban hivatkoznak a tűszúrásra, mint donációtól való távolmaradás okaként 
(p<0,001), illetve az időhiányra is többször hivatkoznak (p<0,001). A demográfiai adatok és az ismeret szint 
között nem találtunk szignifikáns kapcsolatot (p>0,05), viszont a motivációs szintnél a korcsoportok között, 
a foglalkozás tekintetében volt szignifikáns kapcsolat(p<0,05). Az ismeret szint emelkedésével a motivációs 
szint is emelkedik (p<0,001). Akik jónak ítélik meg az egészségi állapotukat többször adnak vért évente 
(p=0,002). Következtetések: Összeségében az átlag ismeret szint magas, ezzel szemben a motivációs szint 
más kutatásokhoz képest alacsony. Az oktatás szerves részévé kellene tenni a véradással kapcsolatos 
információkat, így talán több résztvevő jelenne meg az önkéntes véradáson. Mind ezek mellett több véradó 
állomást kellene létrehozni, az egyének életteréhez közelebb. 
 
Kulcsszavak: donáció, véradás, ismeret, motiváció  
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Reinhoffer Rebeka1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

ÚJ PROSZTATA-SPECIFIKUS ANTIGÉNT (PSA) MÉRŐ MÓDSZER FUNKCIONÁLIS 
SZENZITIVITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA KLINIKAILAG RELEVÁNS 

IDŐINTERVALLUMBAN  

Célkitűzés: A prosztatarák hazánkban a 4. helyen áll a férfiak daganatos halálozását illetően. A terápia 
monitorozásban fontos a PSA meghatározás, ami szervspecifikus, de nem tumorspecifikus marker. Radikális 
prostatectomiát követően a legkisebb mérhető PSA szint és emelkedése már jelezheti a recidívát, ha a módszer 
ezt a szintet biztonságosan detektálja. Mit tud a módszer biztonságosan mérni? Erre kerestem a választ egy új 
PSA módszer funkcionális szenzitivitásának (FS) meghatározásával remélve, hogy ez jobban támogatja a 
betegbiztonságot, mint a kitleírásban definiált érték. Adatok és módszerek: A méréseket 2 Atellica analizátor 
4 modulján „IM PSA” kittel (Siemens) végeztem. Vizsgáltam a két automata négy modulja közötti analitikai 
különbséget. Elemzett minták: a háromszintű gyári kontrollon (N=120) túl kétféle mintatípust készítettem, 
amiket a maradék 0,01-0,30 ng/ml PSA szintű szérumokból gyűjtöttem: I.13 pool 16 alikvótját mértem egy 
gépen, 16 héten át, (N=208); II. 10 napon, minden nap 3 db egyedi mintát 1 hónap alatt, eltérő napokon, 
2 analizátor 4 modulján +1 random-modulon mértem (30x5=150). Az FS meghatározását precíziós profil 
görbéknek, a legerősebb korrelációs koefficienssel (I.: r=0,97 és II.: r=0,87) jellemezett egyenes egyenletéből 
származtattam. Wilcoxon, és Friedman ANOVA-t használtam, szignifikánsnak tekintettem a p<0,05 értéket. 
Az adatok feldolgozása Statistica for Windows Vers.12-vel (Microsoft, USA) történt. Eredmények: A két 
műszer 4 modulján történő mérések során szignifikáns eltérés (p<0,001) volt igazolható az alacsony kontroll 
és 7 egyedi mintánál is (p<0,05). A negatív hatványfüggvénnyel jellemezhető egyenes egyenletéből a 10% 
variációs koefficienshez tartozó FS érték: I. kísérlet: 0,17 ng/ml II. kísérlet: 0,15 ng/ml igazolódott. 
Következtetések: Mivel a két módon meghatározott FS között nincs jelentős eltérés, így javasolható más 
laboratóriumok számára is a rövidebb időtartamú FS meghatározása. Ugyanakkor, bizonyítást nyert, hogy a 
kitleírásban javasolt <0,1 ng/ml PSA szint közlése nem ajánlott. A laboratóriumunkban ezért javasolnám, 
hogy a leleteken a <0,17 ng/ml érték jelenjen meg, mert ez megnyugtatóbb lehet a betegek számára is. 
 
Kulcsszavak: prosztatakarcinóma, prosztata specifikus antigén, radikális prostatectomia, funkcionális 
szenzitivitás  
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Rónay Barbara1 
1Pécs – Táplálkozástudományi MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  

IRRITÁBILIS BÉL SZINDRÓMÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOT 
SZŰRÉSE ÉS ÉLETMINŐSÉGÜK ÉRTÉKELÉSE A TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOT ÉS A TŰNETEK 

SÚLYOSSÁGÁNAK TÜKRÉBEN 

Célkitűzés:  Az irritábilis bél szindrómában szenvedő betegektápláltsági állapotmeghatározását és 
életminőségük értékelését tűztem ki célul a tápláltsági állapot és a tűnetek megjelenésének tükrében. Az 
elhízás és az alultápláltság prevalenciájának szűrése a gasztroenterológiai betegek körében lényeges szempont 
a malnutrició kialakulása szempontjából. Különösen fontos az életmódbeli tényezők,táplálkozási szokások, a 
tünetek és az életminőség tükrében. Az Irritábilis bélszindrómában szenvedő betegek tápláltsági állapotának, 
a táplálkozás és az életminőség közötti összefüggések feltárására hazánkban nem került sor, ezért választottam 
diplomamunkám témájául. Adatok és módszerek: Az adatgyűjtésre saját készítésű Kérdőívet alkalmaztam, 
amit élő dietetikai tanácsadás során töltöttek ki a beválasztottak. A kidolgozása során figyelembe vettem, hogy 
a páciensek milyen fő tünetekkel és probléma körökkel érkeztek hozzám a tanácsadásra. A kutatásomban ezen 
életmódbeli tényezők és táplálkozási összefüggésekre szeretném felhívni a figyelmet. A betegek táplálkozási 
szokásait 3 napos táplálkozási napló segítségével mértem fel. Eredmények: Az elhízás és az alultápláltság 
prevalenciájának szűrése sikeres volt a kutatás során beigazolódtak a várt eredmények. A kutatás során 
beigazolódott az életmódbeli tényezők kiemelkedő szerepe a táplálkozási faktorokkal karöltve. 
Következtetések:  Az étrendi triggerek a kutatásom alapján is nagyon gyakoriak,ahogy azt a célkitűzéseim 
között is említettem.AzIBS-ben szenvedő egyének kétharmada étrendi korlátozásokat és megszorításokat a 
tünetek javulását érheti el, illetve a kutatásom szerint leggyakrabban panaszt okozó ételek fogyasztása esetén 
állapot romlás következik be.Súlyosabb esetben minimális fogyasztás esetén is. Ebből kifolyólag étrendi 
menedzsment a betegség kezelésének egyik legfontosabb alappillére 
 
Kulcsszavak: Kulcsszavak: IBS, Irritábilis bélszindróma, étrendi triggerek, életminőség, életmód, túlsúly, 
elhízás, alultápláltság, stressz, táplálkozás  
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Rozner Klaudia1 
1Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

AZ ÜLŐMUNKÁBÓL FAKADÓ KRÓNIKUS NYAKFÁJDALOM VIZSGÁLATA ÉS KOMPLEX 
MOZGÁSTERÁPIÁS KEZELÉSE 

Célkitűzés: Vizsgálatunk célja volt felmérni a nyaki gerincet érintő krónikus fájdalom előfordulásának 
gyakoriságát az ülőmunkát végző dolgozók körében, valamint a vizsgált változók javulásának mértékét a 3 
hónapos csoportos mozgásterápiás beavatkozás hatására. Adatok és módszerek: 72 fő vett részt az elsődleges 
vizsgálatban, amely során az alanyok sajátkészítésű és standard kérdőívet töltöttek ki, valamint Stabilizer 
biofeedback eszközzel mértük körükben a nyaki stabilitás szintjét. 11 krónikus, aspecifikus nyakfájdalommal 
küzdő dolgozó került be a mozgásterápiás csoportba. Esetükben a fentieken túl a Neck Disability Index (NDI) 
és a Bournemouth Kérdőív (BK) segítségével vizsgáltuk a nyakfájdalom hatását a mindennapi életvitelre, 
inclinométerrel mértük a passzív nyaki mozgásterjedelmet és Zebris ultrahang alapú berendezéssel az aktív 
mozgástartomány mértékét. Fotometriás vizsgálattal határoztuk meg továbbá a craniovertebrális szög és 
protrakciós vállszög nagyságát. A felméréseket a tréninget megelőzően és azt követően végeztük. A 
statisztikai elemzéshez Excel és SPSS programot használtunk, leíró statisztikai számításokat végeztünk, Khi-
négyzet-próbát, páros és független mintás t-próbát, Wilcoxon-próbát és Mann-Whitney-próbát alkalmaztuk 
az adatok elemzéséhez p<0,05 szignifikancia szinttel. Eredmények: A vizsgált dolgozók 63%-a tapasztalt 
krónikus nyakfájdalmat, és körükben a nyaki stabilitás szintje szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a 
tünetmentes csoport esetében (p=0,005). Szignifikáns javulást értünk el az NDI esetében (p<0,001), szemben 
a BK eredményeivel (p=0,067). Az aktív mozgásterjedelem a flexiós és bal irányú laterálflexiós és rotációs 
mozgások kivételével szignifikánsan növekedett (p<0,05) és a passzív mozgásterjedelem minden 
mozgásirányban javult a tréninget követően (p<0,05). A craniovertebrális szög szintén jelentős javulást 
mutatott (p=0,003), szemben a vállszög értékével (p=0,55). Következtetések: A nyaki gerinc fájdalmának 
megjelenése magas arányú volt az ülőmunkát végző alanyok esetében, amely eredmény a szakirodalmi 
forrásokkal összecseng. A komplex tréning pedig számottevő javulást eredményezett, így hatékonynak 
bizonyult a fizioterápiás kezelés. 
 
Kulcsszavak: nyaki gerinc, krónikus fájdalom, mozgásterápiás beavatkozás  
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Rus Bernadett1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő IV. évfolyam, nappali munkarend  

RIZIKÓCSOPORTOK MEGHATÁROZÁSA A POSZTPARTUM IDŐSZAKBAN A MAGASABB 
ÉSZLELT STRESSZEL ÉRINTETTEK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: Kutatásunk az édesanyák körében az észlelt stressz mértékét vizsgálta a szülés utáni időszakban 
és azt befolyásoló tényezőket próbálta megismerni elsődlegesen a várandósság alatti veszélyeztető faktorokat. 
Adatok és módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti kutatásunkat 2019-ben Online végeztük olyan édesanyák 
körében, akik intézetben szültek, és 6 hét- 12 hónap közötti gyermeket neveltek (n=167). A mintavétel nem 
véletlenszerű, célirányos, szakértői kiválasztással történt. Az adatok gyűjtése a standardizált (Észlelt stressz 
kérdőív, Észlelt Társas Támogatás Kérdőív) és saját szerkesztésű kérdőívvel valósult meg. A változók közötti 
összefüggéseinek megállapítására Chi négyzet próbát és korrelációszámítást alkalmaztunk (p<0,05). 
Eredmények: A mintában szereplő édesanyáknak 38,92%-a volt multipara, 29,34%-nak volt korábban 
vetélése, halvaszülése. Az anyák posztpartum időszak fiziológiás változásaival valamint gyermekük 
gondozásával kapcsolatos tudása jónak mondható. Eredményeink alapján a szülést követő időszak magasabb 
észlelt stressz szinttel járt, de nem függött össze a paritások (p>0,05), a sikertelen várandósságok számával 
(p>0,05). A graviditas alatt jelentkező veszélyeztető tényezők gyakoriságával ((p>0,05), a szülés utáni időszak 
élettani változásaival kapcsolatos tudás mértékével (p>0,05) és a lakókörnyezet közelében található 
zöldkörnyezet előfordulásával sem (p>0,05) mutatott kapcsolatot. Nem befolyásolta többek között a stressz 
mértékét az sem, hogy a kismamák kiktől kapták a nagyobb érzelmi támogatást (p>0,05). A magas illetve 
alacsony szülői kompetencia sem volt irányító tényezője a magas észlelt stressznek. (p>0,05) 
Következtetések: A kismamák stressz szintje magasabbnak mondható az átlagnál, mely nem volt kapcsolatba 
hozható a vizsgált tényezőkkel. Így minden gondozottnál fontosnak tartjuk, hogy időben felismerjünk minden 
olyan tényezőt, ami veszélyeztető és elkerülhető lenne, valamint segítsük megfelelő ismeretátadással, 
támogatással az édesanyákat. 
 
Kulcsszavak: észlelt stressz, támogatás, posztpartum időszak, rizikó  
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Sabalo Luilmar Fragoso Camilo1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  

STIGMATIZATION AND PREJUDICE TOWARDS MENTAL ILLNESS AMONG HEALTH 
CARE PROFESSIONALS’ 

Célkitűzés: To investigate the attitude of healthcare providers towards mentally ill patients and does the 
workplace setting have an influence as well. Adatok és módszerek: Using SPSS 23.0 program quantitative 
and descriptive statistics, Pearson’s correlation, spearman’s rho and χ2-test in a random sample collection we 
analyzed 125 participants (nurses, doctors, dentists, pharmacists) using an edited CAMI-scale online 
questionnaire for stigma. Inclusion criteria: international healthcare professionals that had a 
degree/certificate/training in the healthcare field. Participants had to have a basic knowledge of English 
language and had to be between the ages of 18-61 years of age. Eredmények: All of the participants (n=125) 
have reported taking psychology courses. 52.0% of the participants (n=65) reported that they have had a family 
member who has been diagnosed with a mental illness before and 48.0% of the participants (n=60) reported 
that they have never had any of their family members diagnosed with mental illness. 66.4% of the participants 
(n=83) stated that they have worked with mental ill patients and 33.6% of the participants (n=42) stated not 
having any encounter with mental ill patients during their work experience. How satisfied the participants 
were working with mental ill patients or having a possibility to work with mental ill patients 13.6% of 
participants (n=17) stated not being satisfied, 42.4% of participants (n=53) stated being somewhat satisfied, 
38.4% of participants (n=48) stated being satisfied, and 5.6% of participants (n=7) stated being very satisfied. 
Majority of the participants (n=105) worked in surgery department and participants (n=20) were fewer in 
psychiatry department. Következtetések: workplace setting does have an influence. healthcare providers in 
the psychiatry department have the tendency to see the disease as the problem and not the actual patient, 
surgery nurses have a worse judgement compared to psychiatric nurses towards mental ill patients. 
 
Kulcsszavak: mental illness, stigma, prejudice, healthcare professionals  
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Sain Henrietta1 
1Pécs – ápolás MSc – sürgősségi II. évfolyam, nappali munkarend  

AZ APN (KITERJESZTETT HATÁSKÖRŰ ÁPOLÓ) RENDSZER FOGADTATÁSA 
MAGYARORSZÁGON A TÁRSADALOM MEGÍTÉLÉSE TÜKRÉBEN 

Célkitűzés: A kiterjesztett hatáskörű ápolók egészségügyi ellátásba való integrálása javíthatja az ellátás 
minőségét. Kutatásunk célja volt felmérni, hogy milyen fogadtatásra számíthatnak a kiterjesztett hatáskörű 
ápolók (APN) a magyar társadalom megítélése tükrében, fókuszálva a sürgősségi ellátásra. Célunk volt egy 
jó nomenklatúra meghatározása, valamint az új ellátók és a mentőtisztek közötti párhuzam megvilágítása, az 
új rendszer elfogadásának segítése céljából. Adatok és módszerek: A vizsgálatot 2019 szeptembere és 
novembere között végeztük. Adatgyűjtési eszközként saját szerkesztésű online kérdőívet készítettünk, melyet 
a 18. életévüket betöltött magyarországi lakosok tölthettek ki. A kérdőív tartalmazott szociodemográfiai 
kérdéseket, a kiterjesztett hatáskörű ápolók elfogadására vonatkozó kérdéseket, valamint a megfelelő 
nomenklatúrát vizsgáló kérdéseket és egy tájékoztatót is. Eredmények: A kérdőívet összesen 372 fő töltötte 
ki (N=372). Az APN-ekkel kapcsolatban megfelelő ismeretekkel rendelkezők jobban elfogadják az APN-ek 
szerepét (p=0,002, t=3,084), mint akiknek az ismereteik hiányosak. Az egészségügyi dolgozók 
fogékonyabbak az új rendszer megismerésére (p=0,018), mint a laikusok. Akik a mentőtisztek kompetenciáit 
ismerik, jobban elfogadják az APN-ektől a vizsgálatokat (p<0,001). Legtöbben az APN, a vizsgáló 
ápoló/mentőtiszt és mesterápoló kifejezéseket javasolják a nomenklatúrához. Következtetések: A társadalom 
és az egészségügy hozzáállása nem elutasító, megfelelő tájékoztatás, a kompetenciák pontos meghatározása 
és a megfelelő jogi háttér kialakítása mellett integrálható rendszerré válhat. 
 
Kulcsszavak: kiterjesztett hatáskörű ápoló, vélemények, sürgősségi betegellátás  
 
Dr. Bánfai Bálint1 
1PTE ETK Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet 
  



XXVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

163 

Sándor Henrietta1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  

AZ ÁPOLÓK LELKI LETERHELTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA AZ EGYES OSZTÁLYOK 
VONATKOZÁSÁBAN 

Célkitűzés: Vizsgálatunk célja az volt, hogy felmérjük az ápolók stressz szintjét a különböző osztályokon, 
továbbá megvizsgáljuk azt, hogy az ápolók munkájuk során milyen stresszorokkal találkoznak, mely hatással 
lehet a kórházon kívüli életükre. Adatok és módszerek: A kvantitatív, keresztmetszeti leíró jellegű vizsgálat 
adatgyűjtése 2019. szeptembertől 2020. márciusáig tartott Magyarország területén, kényelmi mintavétellel, 
online kérdőív segítségével (n=404). A kérdőív szocio-demográfiai kérdéseket, a munkával kapcsolatos 
kérdéseket és standard kérdőíveket (Észlelt Stressz Kérdőív, Groningen Alvásminőség Kérdőív, Kiterjesztett 
Ápolói Stressz Kérdőív) tartalmazott. A kutatásban azok az ápolók vettek részt, akik Magyarország területén 
ápolói munkát végeznek, kizárásra kerültek, akik a vizsgálati idő alatt GYES-en, GYED-en, vagy tartósan 
táppénzen voltak, illetve akik a kérdőívet hiányosan töltötték ki. Az adatelemzés SPSS 25.0 programmal, 
korrelációval, független mintás varianciaanalízissel, illetve független mintás t-próbával történt. Eredmények: 
A vizsgálatokból kiderül, hogy az ápolókra jutó betegszám, a család megértése a munkával szembe, valamint 
egyes demográfiai adatok szignifikáns hatással vannak a stressz mértékére (p<0,05) (MT 27,22-28,75). A 
válaszadók körében pozitív korrelációt találtunk a Groningen Alvásminőség Skála és a PSS (r = 0,429, p<0,05) 
között. Szignifikáns eredményt véltünk felfedezni az alvásminőség és a gyermekek száma, az anyagi helyzet, 
valamint a másodállás között (p<0,05) (MT 7,45-8,22). Következtetések: Fontos figyelembe venni az ápolók 
korát, valamint az egy ápolóra jutó betegszámot, mivel ezek nagy mértékben befolyásolják a stressz-szintet. 
 
Kulcsszavak: ápoló, ENSS, stressz, alvásminőség, PSS  
 
Ferenczy Mónika1, Rozmann Nóra2 
1PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet  
2PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet 
  



XXVI. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

164 

Sáska Lili1 
1Pécs – sport- és rekreációszervezés BSc – rekreációszervezés és egészségfejlesztés III. évfolyam, nappali 
munkarend  

A HÚSMENTES ÉLETMÓD HATÁSAI EGYETEMISTÁK SZERVEZETÉRE 

Célkitűzés: A húsmentes étrend hatásainak vizsgálata fiatal felnőttek szervezetére több tényező vizsgálatával, 
úgy, mint a testsúly, BMI, testzsírszázalék, fehérjemennyiség, vázizomtömeg, teljes testvíz, ásványi anyagok, 
alapanyagcsere, zsigeri zsír, RER, VO2max Adatok és módszerek: A vizsgálatot 2019 októberétől 2020 
februárjáig végeztük. Az egyetemisták méréseinek a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 
Sportlaborja adott helyet. A tanulmányba összesen 5 főt vontunk be. Mérő eszközként használtuk a 
futószalagos spiroergométert illetve az InBody testösszetétel mérőt, ezen kívül egy kérdőívet töltettem ki a 
résztvevőkkel a sportolási és étkezési szokásaikról. Az első méréseket követően egy 3 hónapos diétát követtek 
a résztvevők, melynek kritériuma az volt, hogy egyáltalán nem tartalmazhat húst, semmilyen formában. Ezt 
követően elvégeztük a második mérést, majd a különböző időpontokban kapott eredményeket 
összehasonlítottuk egymással. Az eredményeket páros t próbával értékeltük ki. Eredmények: A 3 hónapos 
húsmentes diéta hatására nem mutatkozott szignifikáns eltérés egyik tényezőnél sem. Következtetések: Az 
eredmények oka lehet a rövid időtartam, így nem lehet konkrét következtetéseket levonni, sőt a két mérés 
között kis mértékű romlást is megfigyelhetünk, ami akár betudható annak is, hogy a résztvevők szervezetét 
nem érte kellő terhelés, tehát nem végeztek elég mennyiségű és minőségű fizikai aktivitást ahhoz, hogy 
változás induljon be a szervezetükben. Véleményem szerint további vizsgálatra lenne szükséges a témában. 
 
Kulcsszavak: Vegetáriánus, Spiroergometria, Testösszetétel, Állóképesség  
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Schmidinger Andrea1 
1Pécs – Táplálkozástudományi MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  

KORASZÜLÖTTEK TÁPLÁLÁSI NEHÉZSÉGEINEK HATÁSA A KÉSŐBBI REGULÁCIÓS 
ZAVAROKRA 

Célkitűzés: Kutatásunkban azt kívántuk megvizsgálni, hogy időre született vagy koraszülött gyerekeknél, 
illetve anyatejjel táplált vagy kizárólagosan mesterségesen táplált gyerekeknél fordul-e elő nagyobb számban 
táplálási zavar. Adatok és módszerek: TUKEB engedélyeztetést követően 170 kora (n=65) és időre született 
(n=105) 6 hó-3 év közötti gyermeket nevelő családot kérdeztünk online és papíralapon elérhető kérdőívvel. 
Összefüggés vizsgálatokat végeztünk kora és nem koraszülött, szoptatott és kizárólag mesterségesen táplált 
gyerekek regulációs zavarára való hajlamának összehasonlítására. Időszak:2019.05.01-2019.10.01. A 
statisztikai elemzés SPSS 24-es programmal történt. Eredmények: Koraszülöttek esetében szignifikánsabb 
hosszabb ideig (U=235, z=-2,204, p=0,028<0,05) szoptattak azok az anyák, akik részesültek 
szülésfelkészítésben. A szoptatás szubjektív megítélése és a szoptatás hossza között a teljes minta esetében 
(r= 0,495**, p=0,000), a normál időben születettek esetében (r=0,550**, p=0,000), illetve a koraszülöttek 
esetében (r=0,405**, p=0,001) is közepes/gyenge pozitív, szignifikáns korreláció van a két változó 
között.Koraszülöttek vizsgálatánál erős szignifikáns kapcsolat (H (4) =16,777, p=0,002<0,05) van az 
iskolázottság és a szoptatás ideje között. A mesterséges táplálás és a táplálászavar összefüggés vizsgálatánál 
kapott eredmények (χ2=7,778, p=0,005<0,05) azt támasztják alá, hogy azon esetekben, amikor nem volt 
szoptatás, a táplálási problémák a két tényező függetlensége esetén vártnál (Expected Count=3,6) gyakoribbak 
voltak (Count=8), míg azokban az esetekben, amikor volt szoptatás, a táplálási problémák függetlensége 
esetén az elvártnál (Expected Count=12,4) ritkábbak (Count=8) voltak. Nem található összefüggés a 
kenguruztatás,a várandósság tervezettsége és a szoptatás ideje között,az anya alapbetegsége sem befolyásolta 
a szoptatás hosszát. Következtetések: Kutatómunkánkkal reflektorfénybe kívántuk állítani a szülés, születés 
mivoltát, mint mindent determináló eseményt. Mai rohanó világunkban rendkívül nagy igény van a társas 
kapcsolatok támogató rendszerére. Az anyát és gyermekét mindig komplexen kell figyelni, vizsgálni. 
 
Kulcsszavak: koraszülöttség, regulációs-táplálási zavar, KMC, ISZCSK  
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Schváb Dóra1 
1Pécs – Táplálkozástudományi MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  

AZ ORTHOREXIA NERVOSA GYAKORISÁGA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK 
KÖRÉBEN  

Célkitűzés: Az orthorexia nervosa (ON) egy új típusú táplálkozási zavar, az érintettek csak egészséges, vagy 
annak tartott ételeket hajlandók fogyasztani. Egészségügyi dolgozók és sportolók körében jóval gyakoribb az 
ON hajlam. Kutatásunk célja magyar felsőoktatási intézmények hallgatói körében megvizsgálni, hogy az 
egészséggel, ezen belül az egészséges táplálkozással, kapcsolatos oktatásban részesültek milyen életmódot és 
táplálkozási szokásokat folytatnak. Arra is kerestük a választ, hogy az ismert tesztek használatával az 
ON hajlam milyen prevalenciát mutat. Részletesen vizsgáltuk az ON hajlammal együttjáró életmódot és 
táplálkozási szokásokat. Adatok és módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti kutatást végeztünk külön az 
egészséges táplálkozással kapcsolatos oktatásban részesült hallgatók, és külön az ilyen képzésben nem 
részesültek körében (n=200). A kérdőív szocio-demográfiai, antropometriai adatokra, életmódra, káros 
élvezeti szerek használatára vonatkozó kérdéseket tartalmazott, FFQ-t, ORTO-15, ORTO-11, EAT-40 és 
EAT-26 magyar nyelvű, standard kérdőíveket. A statisztikai elemzéshez abszolút és relatív gyakoriságot, khí-
négyzet próbát, ANOVA és korreláció számítottunk (p<0,05) SPSS 22-vel. Eredmények: A 
célcsoportban nagyobb arányban sportoltak és több időt fordítottak a sportolásra, szemben a kontrollcsoport 
tagival. A kontrollcsoportnál jellemzőbb volt a dohányzás és az alkohol fogyasztás, esetükben kapcsoltságot 
találtunk a dohányzás, alkohol- és kávéfogyasztás között. Egyes termékek fogyasztási gyakoriságát is 
megvizsgáltuk, a célcsoport táplálkozási szokásaik voltak az Okostányér ajánlásával összhangban. A ON 
specifikus teszteknél szignifikáns összefüggések találtunk a két csoport eredményei között és az ON hajlam 
között. A mindkét csoportból az ORTO és EAT tesztek alapján is kikerülő, ON-ra hajlamos hallgatóknál a 
különböző termékek fogyasztási gyakorisága általában egységes képet mutatott és étkezési szokásaik teljesen 
összhangban voltak az Okostányér ajánlásaival. Következtetések: Az egészséggel kapcsolatos oktatás, 
prevenció szerepe nem hanyagolható el, mert miközben azon személyek, akik ilyen oktatásban részesültek, 
ugyan jóval egészségesebb életmódot folytattak, de körükben mutatható ki az ON hajlam is. 
 
Kulcsszavak: orthorexia nervosa, ORTO-15, EAT-40, FFQ  
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Simon Csenge1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

A FELNŐTT LABDARÚGÓK TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAINAK ÉS ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK 
FOGYASZTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: A megfelelő tápanyagbevitel, illetve a tudatos étkezés elévülhetetlen része a professzionális 
labdarúgás legmagasabb szintű végrehajtásához. Kutatásunk célja az volt, hogy profi felnőtt futballisták 
körében végezzünk antropometriai méréseket több alkalommal és hogy megvizsgáljuk az ő táplálkozási 
szokásaikat. Adatok és módszerek: Vizsgálatunk hat részből állt. Először egy előadást tartottunk az 
egészséges táplálkozásról és a sporttáplálkozásról. Ezt követte négy mérés az első 2019. novemberében 
történt, a második 2019. decemberében, a harmadik 2020. januárjában az edzőtábort követően és az utolsó 
mérésünket pedig 2020. márciusában végeztük el. Az utolsó fázis pedig a kérdőíves felmérés volt. A mérések 
elvégzéshez egy OMRON BF511-es klinikailag validált bioelektromos inpedancia testösszetétel mérőt 
használtunk, továbbá egy saját készítésű kérdőívvel mértük fel a táplálkozási szokásokat és az étrend-
kiegészítők használatát. Az antropometria mérésen résztvevők elemszáma 27 fő volt, a kérdőív mintanagysága 
pedig 40 fő. A kérdőívet kitöltők átlag életkora 25,4 ± 4,63 év volt, a mérésben résztvevők átlag életkora pedig 
26,26 ± 5,78 év volt. Eredmények: Az eredményeink között szerepelt, hogy a második és a harmadik mérés 
között szignifikáns összefüggést találtunk a testtömegek átlaga (p=0,018) között, a testzsírszázalékok átlaga 
(p=0,001) között és a testizomszázalékok átlaga között (p=0,002). Továbbá a táplálkozási naplók adataiból 
fény derült arra, hogy a felmért játékosok kalóriabevitele elmarad az ajánlásoktól még úgyis, hogy betekintést 
nyertek a sporttáplálkozás alapjaiba az általunk tartott előadás révén. Következtetések: Ebből kifolyólag arra 
következtethetünk, hogy szükség van egyénre szabott tanácsadásra és még több oktatásra. Továbbá, az is 
fontos szempont lenne, hogy minimum az edzőtáborozás időszaka alatt dietetikus felügyelje a sportolók helyes 
táplálkozását. Ezzel elősegítve a még professzionálisabb felkészülést az elkövetkezendő időszak 
megméretettéseire. 
 
Kulcsszavak: Futball, Sporttáplálkozás, Teljesítmény, Antropometriai mérések  
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Sinka Gréta Csilla1 
1Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ FELNŐTT NŐI KÉZILABDÁZÓK VÁLLÍZÜLETI INSTABILITÁSÁNAK 
ÁLLAPOTFELMÉRÉSE ÉS REHABILITÁCIÓJA 

Célkitűzés: Vizsgálatunk célja női kézilabdázók vállízületi stabilitásának és törzsizom erejének felmérése 
volt, továbbá ezek hatásának vizsgálata a lövési sebességre és pontosságra. Adatok és módszerek: 
Vizsgálatunkat a Magyar Kézilabda Szövetség engedélyével a női első osztályú csapatok játékosainál 
végeztük. Első lépésként egy állapotfelmérést végeztünk, amelyen 151 fő vett részt. A felmérés során vizsgált 
változók: a törzs stabilitása, a vállízület stabilitása, a kirotátorok ereje, a scapula dyskinezise és a passzív 
mozgásterjedelem, melyek hatását vizsgáltuk a lövés sebességére és pontosságára. Ezután egy három hónapos 
mozgásprogramba 18 főt választottunk be. A statisztikai elemzés során leíró, páros és kétmintás t-próbát, 
Mann-Whitney tesztet, korreláció-számítást, ANOVA variancia analízist alkalmaztunk és SPSS 24.0 
programmal számoltunk. (p<0,05) Eredmények: Pozitív erős kapcsolat mutatható ki a vállízület posztero-
mediális stabilitása és az összesített lövés pontosság (r=0,907; p<0,001) között. Közepes erős kapcsolat áll 
fent a vállízület anterior stabilitása és a lövési pontosság (r=0,637; p<0,001), valamint a vállízületi stabilitás 
és a törzsstabilitás (r=0,301; p<0,001) között. Kapcsolat volt kimutatható a törzsstabilitás és a lövési pontosság 
(r=0,234; p=0,004), a vállízület anterior stabilitása és a lövési sebesség (r=0,231; p=0,004), a törzs oldalsó 
láncának stabilitása és az összesített lövési pontosság (r=0,261; p=0,001), a vállízület posztero-laterális 
stabilitása és a törzs oldalsó láncának stabilitása (r=0,276; p=0,001) között. A mozgásprogram után 
szignifikáns javulás mutatkozott a törzsstabilitásban, vállízületi stabilitásban, lövés sebességben (p<0,001) és 
lövés pontosságban (p=0,002) is. Következtetések: Megállapítható, hogy a kézilabdázók sportspecifikus 
paraméterei összefüggésben állnak a törzsizmok és lapocka stabilizáló izmok erejével, valamint a vállízület 
stabilitásával, ezek fejlesztésével az adott sportágban jobb eredmények érhetők el, valamint a sérülések 
kockázata is csökkenthető. 
 
Kulcsszavak: vállízületi instabilitás, kézilabda, sebesség, pontosság, törzsstabilitás  
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Solymár Dániel1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

ASZTALI ÉDESÍTŐSZEREK FOGYASZTÁSI GYAKORISÁGÁNAK VIZSGÁLATA 
FELNŐTTEK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: Célunk volt a kutatás során az édesítőszer fogyasztás gyakoriságának vizsgálata a magyar felnőtt 
lakosság körében. Célunk volt továbbá az édesítőszerek és antopometriai-, szociodemográfiai-, testtömeg-, 
BMI adatok, evési attitűdök, cukorbetegség összefüggéseit megvizsgálni. Adatok és módszerek: Online 
kérdőívet szerkesztettünk, melyet közösségi platformokon tettünk közzé. A kérdőív képes differenciálni a 
cukorbetegek és nem cukorbetegek édesítőszer használata között, továbbá tartalmazza a 21 tételes Három 
Faktoros Evési Kérdőív hazai adaptációját. Az adatok elemzéséhez leíró statisztikát, korrelációs elemzést, t 
próbát, khí-négyzet próbát végeztünk MS Excel és SPSS 21.0. verziójú szoftverekkel. Eredmények: Az 
aceszulfám-K átlagos bevitele szignifikánsan kevesebb volt (p <0,001), mint vonatkozó ADI érték. A naponta 
elfogyasztott összes szacharin átlagos bevitele szignifikánsan kevesebb (p <0,001), mint a vonatkozó ADI 
érték. A testtömeg kilogrammra levetített szacharin esetében szignifikánsan nagyobb (p = 0,011) bevitelt 
tapasztaltunk a cukorbetegeknél, mint a nem cukorbeteg édesítőszert használóknál. Az édesítőszert 
rendszeresen fogyasztók átlagos testtömege szignifikánsan (p = 0,020) nagyobb volt, mint a rendszeresen nem 
használók testtömege. Az édesítőszert rendszeresen fogyasztók és szignifikánsan nagyobb p <0,001 
pontszámot értek el a kognitív korlátozás pontszámaiban, mint az édesítőszert rendszeresen nem használók. 
Következtetések: Munkánk nagy elemszámot tartalmaz, azonban eredményeink, a minta összetétele miatt 
nem tekinthetők reprezentatívnak. Érdemesnek tartjuk a hasonló vizsgálatok nagy elemszámmal és 
reprezentatív mintával történő megismétlését. 
 
Kulcsszavak: szacharin, aszpartám, aceszulfám-K, nátrium-szacharinát, asztali édesítőszerek, fogyasztási 
gyakoriság, ADI  
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Stolcz Mária1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

AZ IDŐS EMBEREK TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE OTTHONI 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYBEN ÉLŐK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: A kutatásom célja volt felmérni az időskorúak tápláltsági állapotát az otthon élők között és a 
szociális otthonban élők között Barcson. Adatok és módszerek: A vizsgálatomban 50 fő otthonaikban élő 
barcsi lakos és 50 fő Barcs Város Önkormányzat Szociális Központban élő idős ember vett részt 65 és 80 év 
között. A vizsgálat személyesen történt, anonim és önkéntes módon, valamint a szociális otthon 
beleegyezésével. Az alkalmazott módszerek és eszközök közé tartozott egy saját szerkesztésű kérdőív, az FFQ 
kérdőív, az MNA kérdőív, a MUST kérdőív, az OMRON BFF511 mérleg használata, valamint mérőszalag 
használata. Az adatok rögzítése és elemzése Microsoft-Excel 2016 és SPSS 25.0.0 programmal történt. A 
statisztikai analízist független mintás t-próbával, khí-négyzet próbával, átlagszámítással végeztem. 
Statisztikailag akkor tekintettem az adatokat szignifikánsnak, ha a p<0,05 volt. Eredmények: A megvizsgált 
otthon élők BMI átlaga 28,1560 kg/m2, míg az intézményben élők BMI átlaga 27,3380 kg/m2 volt, mely 
szignifikáns különbséget (p=0,388) nem mutatott független mintás t-próba alapján. Az otthon élők közül 17 
fő (34%) a túlsúlyos kategóriájába esik, 3 fő (6%) 1. fokú elhízás kategóriájába esik, az intézményben élők 
közül 13 fő (26%) túlsúlyos, 3 fő (6%) 1. fokú elhízás kategóriába volt sorolható. Az otthon élők MNA 
pontszám átlaga (27,230 pont) szignifikánsan (p<0,01) magasabb volt, mint a szociális otthonban élők MNA 
pontszám átlaga (23,170 pont). Következtetések: Ezek alapján elmondható, hogy az otthon élők körében 
nagyobb a BMI eltérés, inkább jellemző a túlsúly, mint a szociális otthonban élőknél, az alultápláltság 
kialakulásának rizikója pedig gyakoribb a szociális otthonokban az MNA pontszám alapján. 
 
Kulcsszavak: időskor, tápláltsági állapot, BMI, MNA, malnutríció  
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Süle-Szigeti Atilla1 
1Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

SCAPULA DISZKINÉZIS, DOBÓ VÁLL, VÁLLFÁJDALOM, VALAMINT ADEKVÁT 
MOZGÁSTERÁPIÁRA TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK 

KONTROLLCSOPORTOS VIZSGÁLATA UTÁNPÓTLÁS KORÚ KÉZILABDÁZÓK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: Kutatásunkban cél volt a sportolók vállfájdalmainak és feltételezhetően azok mögött álló 
kinematikai deficitek innovatív technológiával történő feltérképezése, ill. adekvát mozgásterápiás kezelés 
hatékonyság vizsgálata. Adatok és módszerek: A kutatást a Nemzeti Kézilabda Akadémián végeztük, melybe 
12 vállfájdalommal rendelkező játékost vontunk be eset- (n=7; 16,17 év SD: 1,83) és kontrollcsoportba (n=5; 
17,60 év SD: 0,89). Vizsgáltuk a passzív vállízületi rotációt goniometerrel, scapula dinamikus stabilitását 
Coach’s Eye-al, ki- és berotációs izomerőt HUMAC NORM-mal, a fájdalom mértékét VAS skálán. Kizárási 
kritérium volt minden váll/könyök ízületet érintő műtét, ill. a kezelésekről való 20%-ot meghaladó hiányzás. 
A statisztikai elemzéshez az SPSS 26.0-t használtuk, páros t-próbát és korreláció analízist számoltunk. 
Eredmények: Esetcsoport (E) és kontrollcsoport (K) eredményeit nézve dobó oldalon a GIRD E: p=0,009, 
t=4,811, K: p=0,258, t=-2,333; kirotáció E: p=0,024, t=3,523, K: p=0,500, t=-1,000; berotációs izomerő E: 
p=0,001, t=7,757, K: p=0,070, t=-9,000; kirotációs izomerő E: p=0,067, t=-2,493, K: p=0,500, t=-1,000; 
scapula stabilitás E: p=0,007, t:-5,010, K: p=0,295, t=2,000; a fájdalom E: p<0,001, t=10,590, K: p=0,500, 
t=1,000 szerint alakult. Nem dobó oldalon a GIRD E: p=0,052, t=2,732, K: p=0,272 t=-2,200; kirotáció E: 
p=0,090, t=2,229, K: p=0,205, t=-3,000; berotációs izomerő E: p=0,086, t=-2,272, K: p=0,705, t=-0,500; 
kirotációs izomerő E: p=0,005, t=-5,702, K: p=0,500, t=1,000; továbbá a scapula stabilitás E: p=0,019, t=-
3,792, K: p=0,500, t=1,000 értéket mutatott. Korreláció számítás tekintetében a csökkent berotációs (p=0,837) 
és fokozott kirotációs (p=0,890) ROM, berotációs (p=0,837) és kirotációs (p=0,162) izomerő és a scapula 
stabilitás (p=0,806) tényezők közül egyik sem mutatott szignifikáns összefüggést a vállfájdalommal. 
Következtetések: A vizsgálati módszer és a mozgásanyag célzottnak és eredményesnek bizonyult. 
 
Kulcsszavak: vállfájdalom, scapula dyskinesis, dobóváll, dobó sportoló  
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Süsleczné Kiss Edina1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelező munkarend  

A PROSZTATA TUMOROS BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: A prosztatarák az egyik leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés. Kutatásom célja az 
egyes kezelési eljárások, szociodemográfiai tényezők, a PSA alapú szűrővizsgálaton való részvétel globális 
életminőségre, valamint húgyúti és erekciós funkciókra gyakorolt hatásának vizsgálata. Adatok és 
módszerek: Keresztmetszeti kvalitatív retrospektív kutatásomat a Kanizsai Dorottya Kórház Urológia 
osztályán végeztem (n=102), 2019.09.01-2019.01.31 között. A nem véletlenszerű, szakértői célirányos 
mintavétel során, a betegek beválasztása az EMMA programmal BNO kód alapján történt. Beválasztási 
kritériumok: prosztata biopsziával, vagy TURP-al igazolt prosztata tumor, 40 év feletti életkor, PSA ≥5, 
Gleason szám 2-8, stádium: T1-T3. Kizárási kritériumok: PSA>200, Gleason szám 9-10, M1b stádium felett. 
A felmérést saját készítésű és standard kérdőívek (SF-36, EQ-5D, EPIC) segítségével végeztem. Az 
adatelemzés során χ2-próbát, kétmintás t-próbát alkalmaztam. A statisztikai próbák elvégzése SPSS25 
szoftver és MS Excell programmal történt (p<0,05). Eredmények: Szignifikáns összefüggés figyelhető meg 
a PSA szűrésen való részvétel és a globális életminőség között (p=0,011), valamint a betegek életkora és az 
életminősége (p=0,027), ezen belül a fizikai szerepfunkciók (p=0,012), a mentális egészség (p=0,027) és a 
fájdalom (p=0,048) dimenzióiban. A fizikai működés, szerepfunkciók, és a gazdasági státusz jellege között 
nem találtunk összefüggést (p>0,05). Következtetések: A mellékhatások kiküszöbölése érdekében minél több 
kutatásra lenne szükség, hiszen a betegek által jelentett életminőség kulcsfontosságú szereppel bírhat a 
kezelési mód megválasztásában. 
 
Kulcsszavak: prosztatarák, életminőség, PSA, kezelési módok.  
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Szabados Bence1 

1Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelező munkarend 

BŐRRÁKKAL KAPCSOLATOS ISMERETEK ÉS FÉNYVÉDELMI MAGATARTÁS A MAGYAR 
LAKOSSÁG KÖRÉBEN 

Célkitűzés: A folyamatosan növekvő incidenciájú malignus bőrdaganatok kialakulásában jelentős szerepe 
van a napfény rákkeltő ultraibolya tartományának. Tudatos viselkedéssel és a fényvédő készítmények 
alkalmazásával a bőrdaganatok előfordulása csökkenthető. A melanoma malignum előfordulása jelentős, 
emelkedő tendenciát mutat hazánkban, 2016-ban 2742 új megbetegedést regisztráltak, közel 15%-uk 40 év 
alatti volt. A vizsgálat célja a magyar lakosság bőrrákkal kapcsolatos ismereteinek, valamint a 
fényvédelemmel kapcsolatos attitűdjének felmérése. Adatok és módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti 
kutatást végeztünk Szentendrén a bőrgyógyászati szakrendelőben, valamint a Szentendrei Református 
gimnázium 7. és 8. osztályos tanulói, illetve a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium 11. és 12. osztályos 
tanulói körében (N=424). Saját szerkesztésű kérdőív kérdéscsoportjai: szocio-demográfiai adatok, káros 
szenvedélyek, bőrtípus, bőrrákkal kapcsolatos családi anamnézis, napégések száma, napozási-és szolárium 
használati szokások, fényvédő krém használata, fényvédelemmel és bőrrákkal kapcsolatos ismeretek, 
szűrővizsgálat, önvizsgálat. Leíró statisztikai elemzés mellett χ2-próbát végeztünk Excel táblázatkezelő 
programmal (p<0,05). Eredmények: A válaszadók 83,9%-a tapasztalt már 3 vagy több alkalommal leégést, 
fényvédőkrémet 27,8% használ rendszeresen. Bőrrák/melanoma szűrővizsgálaton a megkérdezettek 62,7%-a 
még soha nem járt, 42%-a egyáltalán nem ellenőrzi bőrfelületét, anyajegyeit. 20,5% jár valamilyen 
rendszerességgel szoláriumba. Összességében szignifikánsan több nő használ fényvédő krémet, mint férfi 
(p<0,01). A felmérésben részt vevők 42,5%-a tudta, hogy a melanoma a legveszélyesebb típusú bőrdaganat. 
Következtetések: A magyar lakosság hiányos ismeretekkel rendelkezik a bőrrákkal kapcsolatban, és nem 
tanúsítanak megfelelő szintű fényvédelmi magatartást sem. Az eredmények arra mutatnak rá, hogy a lakosság 
tudással és fényvédelemmel kapcsolatos ismereteinek bővítésére, helyes szokásaik kialakítására nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni már az alsó- és középfokú intézményekben is. 
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Szabó Diána1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – szülésznő IV. évfolyam, nappali munkarend  

ASTHMA BRONCHIALE ETIOLÓGIAI HÁTTÉRTÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA VÁRANDÓS 
NŐK KÖRÉBEN  

Célkitűzés: Vizsgálatunk célja volt felmérni azon tényezőket, melyek befolyásolhatják az asthma bronchiale 
kórképét várandósok körében. Adatok és módszerek: Kvantitatív és keresztmetszeti kutatásunkat a 
szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban, illetve online felületen végeztük 2019-ben. A 
mintavétel nem véletlenszerű, szakértői kiválasztással történt (n = 53). A vizsgálatba legalább már a 
várandósság előtt egy évvel asthma bronchialéval folyamatosan gondozott gravidák vehettek részt, akik 
rendszeres várandósgondozásban is részesültek. Az adatgyűjtéshez saját szerkesztésű és standardizált 
kérdőívet (Észlelt Stressz Kérdőívet) használtunk. Két változó közötti kapcsolat vizsgálatára a chi-négyzet 
próbát, Fisher's Exact tesztet és korrelációszámítást alkalmaztam (p < 0,05). Eredmények: A válaszadók 
közül 13 fő dohányzott rendszeresen, ami az asthma bronchiale panaszaival nem mutatott összefüggést (p > 
0,05). A kitöltők több mint 3/4 – e városban, 28,3% – a panellakásban, 54,72% – a gyár vagy forgalmas 
útszakasz közelében élt. Statisztikai vizsgálat során azt tapasztaltuk, hogy az asthma panaszok és a lakhely 
elhelyezkedése, típusa között nem volt bizonyítható együtt járás (p > 0,05). A kismamák 39,62% – a élt három 
vagy annál több személlyel egy lakásban. 32,08% – a észlelt lakásában penészesedést, ám kimutatható 
kapcsolatot nem találtam a rosszabb szociális helyzet és a súlyosabb asthma bronchiale tünetek között (p > 
0,05). Az asthma bronchiale tünetek gyakorisága és az észlelt stressz között közepes erősségű kapcsolat volt 
igazolható (p < 0,05). A várandósok tájékozottsága jónak mondható az asthma bronchiale betegségének 
kialakulását, illetve tüneteit illetően, de a nagyobb mértékű tájékozottság nem mutatott összefüggést a 
várandósgondozás compliance –vel (p > 0,05). Következtetések: Az asthma bronchialeval gondozott 
várandósok körében célszerű lenne tudásukat bővíteni, valamint hangsúlyozni rendszeres részvételüket a 
gondozási folyamatban, ami segíthetné az észlelt stressz szint csökkenését. Az asthma bronchialéval szövődött 
graviditas vizsgálata további tanulmányok szükségességére hívja fel a figyelmet. 
 
Kulcsszavak: asthma bronchiale, várandósság, rizikótényezők  
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Szabó Dorottya Zsófia1 
1Kaposvár – orvosi diagnosztikai analitikus BSc – radiográfia III. évfolyam, nappali munkarend 

18F-FDG PET/CT SORÁN ÉSZLELT GASTROINTESTINALIS RENDSZER HALMOZÁSÁNAK 
SZÖVETTANI VERIFIKÁCIÓJA A LYMPHATIKUS RENDSZER MEGBETEGEDÉSE ESETÉN 

Bevezetés: Vizsgálatunk célja, hogy a colorectális régióban PET/CT vizsgálat során detektált halmozódások 
elemzését követően colonoscopiai vizsgálat segítségével verifikált malignus colorectalis carcinómákat 
igazoljunk, és ez által szemléltessük a 18FDG PET/CT jelentőségét az elváltozások kimutatásában. Adatok 
és módszerek: Retrospektív kutatást végeztünk a SM-KMOK, Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkológiai, 
Kutatási és Oktató Központ 296 lymphomával diagnosztizált betegeinek körében, akik PET-CT felvételezésen 
estek át, továbbá GI rendszeri 18-FDG nyomjelző halmozódás mutatkozott náluk 2020. február 1. és augusztus 
31. között. A statisztikai próbák elvégzésénél a kezdeti mintát a szükséges adatok megléte szerint tovább 
szűrtük, a tényleges elemszám n=151 fő (25-70 évesek n=75, 70 év felettiek n=76). Eredmények: A kor és 
SUV max. (MT 60,12-65,74, p<0,05); nem és SUV max. (MT (-4,56) -(-3,17), p<0,05); nem és kor 
összefüggéseit vizsgáltuk a szövettani eredményekkel összefüggésben (MTnem_SUVmax (-6,95) -(-4,01), p<0,05); 
MTkor_SUVmax 55,68-67,68, p<0,05) két mintás t-próbát végeztünk, melyek között szignifikáns összefüggés 
mutatható ki. A PET méret és szövettani eredmények kapcsolatának létét és annak mértékét khí-négyzet 
próbával állapítottuk meg, nem mutatható ki szignifikáns összefüggés. A Levene-próba szerint a minta 
homogén, p<0,05. A PET méret és SUV max. összefüggését vizsgálva varianciaanalízist alkalmaztunk, az 
extrém kiugró értékek leszűrése mellett is csak 10%-os szignifikancia szint mellett, marginálisan szignifikáns. 
Ennek okául a Kruskal-Wallis próba nem mutat szignifikáns összefüggést a kategóriák között. Az 
adatfeldolgozás az SPSS 24.0 verziójú statisztikai szoftver és Microsoft Excel 2010 segítségével valósult meg. 
Kovetkeztetések: A kapott összefüggések fényében megállapítható, hogy a kor előrehaladtával (átlag 
érték=68 év) az 18FDG standard felvételi hányados egyre magasabb a GI rendszerben, átlagosan 5.3 Bq/ml. 
Leggyakrabban előforduló típusa a fokális halmozódás (átlagfokális=5,55; átlagtotál=4,97). Továbbiakban a 
mintaelemszám növelésével érdemes a kapott megállapítást tovább vizsgálni a nemek szerinti eloszlás 
tekintetében. 
 
Kulcsszavak: 18FDG PET/CT, Lymphoma, GI rendszer, szövettani verifikáció, fokális halmozódás 
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Szabó Krisztina1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

EGÉSZSÉGMŰVELTSÉG ÉS ÉLETMINŐSÉG MÉRÉSE COELIAKIÁS EGYÉNEK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: A coeliakiás egyének körében fontos jelentősége lehet az egészségműveltségi szintnek, mert a 
nem megfelelő tájékozódás a gluténmentes termékekről befolyásolhatja az étrend betartását. A gluténmentes 
gabonák széles körű ismerete új étrendi szokások kialakítására lehet pozitív hatással, amely befolyásolhatja 
az egyén saját egészségi állapotáról alkotott képét. Kutatásunk célja az volt, hogy felmérjük a coeliakiás 
egyének milyen egészségműveltségi szinttel rendelkeznek, milyen életminőségi szintet mutatnak, valamint 
milyen szintű ismeretekkel rendelkeznek a gluténmentes gabonák körében. Adatok és módszerek: A 
felmérésben résztvevők (n=104), olyan orvos által diagnosztizált felnőttek voltak, akik 18-65 év közöttiek. 
Az adatok gyűjtése személyesen történt, coeliakiás egyéneknek megszervezett programok keretein belül. Az 
Átlagos Tápérték Teszt (Newest Vital Sign – NVS) kitöltésében 58 fő vett részt, akik kitöltötték a saját 
készítésű kérdőívet, illetve az életminőséget felmérő tesztet (Short Form 36 Health Survey – SF-36) egyaránt. 
Az adatgyűjtés online felületen is zajlott. Az adatok statisztikai analízise során IBM SPSS 25 szoftverrel leíró 
statisztikát, T-próbát és Khi-négyzet próbát végeztünk. Statisztikailag akkor tekintettük szignifikánsnak az 
eredményeket, ha p≤0,05. Eredmények: A felmérésben résztvevők 51 %-a ismeri a kérdőívben feltűntetett 8 
gluténmentes gabonát. Az életminőséget felmérő teszt (SF-36) eredményeinek értékelése alapján elmondható, 
hogy a kitöltők közül 39 fő (37,5%) ért el 87% feletti életminőség szintet. Az Átlagos Tápérték Teszt 
válaszadói között 24 fő (41,37%) ért el maximális pontot, illetve 47 fő (81%) sorolható a kielégítő 
egészségértési kategóriába. Következtetések: A gluténmentes gabonák ismeretére irányuló kérdések alapján 
eredményt kaptunk arra, hogy akik online felületeken jutnak több információhoz, több mint fele ismeri mind 
a 8 gabonafélét. A felmérésből kiderült, hogy a vizsgálatban résztvevők többsége kielégítő egészségértéssel 
rendelkeznek és 5,9%-uk rendelkezik 87% feletti életminőség szinttel. Az életminőséget felmérő teszt 
eredményeként elmondható, hogy a válaszadók több, mint fele ért el maximális 100 pontot és a résztvevők 
37,5 %-a ért el 87% feletti összesített eredményt. 
 
Kulcsszavak: egészségértés, életminőség, gluténmentes gabona, coeliakia, táplálkozás  
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Szabó Nanetta1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

18FDG-PET MULTIPARAMETRIKUS ÉRTÉKEK SZEREPE A CERVIX DAGANATOK 
DIAGNOSZTIKÁJÁBAN, KEZELÉSÉBEN 

Célkitűzés: Az egész világot tekintve a méhnyakrák a nők esetében a harmadik leggyakrabban előforduló 
rosszindulatú daganatos megbetegedés, mely elváltozás diagnosztizálásában a 18F-FDG PET képalkotás 
kiemelt szerepet játszik. Kutatásom célja a cervix tumoros betegeknél 18F-FDG PET multiparametrikus 
értékeinek vizsgálata (SUVmax, SUVpeak, MTV, TLG) TNM, FIGO-, és Bethesda-klasszifikáció 
viszonylatában, továbbá multiparametrikus értékek alapján a terápia hatékonyságának megítélése. Adatok és 
módszerek: Retrospektív kutatásomat 14 páciens anyagán végeztem, akiket cervix tumorral diagnosztizáltak, 
illetve kezeltek az SM KMOK Dr. Baka József Központban, rendelkeztek staging, kezelés előtti és utáni 18F-
FDG PET/CT vagy PET/MR képanyaggal. A kapott diagnosztikai képanyagok PET multiparametrikus 
értékeinek vizsgálatát Syngo.via rendszer segítségével értékeltem. Az SPSS 23.0 rendszerben leíró 
statisztikát, kétmintás t-próbát, varianciaanalízist, önkontrollos t-próbát, valamint Kruskal-Wallis és Mann-
Whitney teszteket hajtottam végre. A szignifikancia szintet 95%-os valószínűségi szinten határoztam meg 
(p<0,05). Eredmények: Vizsgálatomban résztvevő páciensek átlagéletkora 58,14 év (SD=13,47, minimum 
39 év, maximum 77 év) volt. Az esetek 50-50%-ban (n=7; n=7) a FIGO-klasszifikáció IVa és TNM beosztás 
T4 csoportja fordult elő. Bethesda-klasszifikációt tekintve 9 H-SIL és 5 L-SIL kategóriába tartozó betegem 
volt. A minél magasabb TNM beosztás szignifikáns kapcsolatot mutatott a SUVmax (p=0,023) és SUVpeak 
(p=0,011) értékekkel. A FIGO besorolás IVa csoport SUVmax (p=0,045) és SUVpeak (p=0,023) értéke 
szignifikáns eltérést mutatott a többi kategóriához képest. A Bethesda-klasszifikáció és a PET paraméterek 
között nem találtunk szignifikáns kapcsolatot (p≥0,05). A betegek közül 10 beteg rendelkezett kezelés utáni 
18F-FDG PET felvételekkel, közülük 8 esetben komplett remisszió (CR) igazolódott, melyet a PET 
multiparametrikus értékek is alátámasztottak (p˂0,05). Következtetések: Eredményeim függvényében 
elmondható, hogy a 18F-FDG PET két multiparametrikus értéke, a SUVmax és SUVpeak fontos szerepet 
játszhat a stádiummeghatározásban. A terápia eredményességének megítélésében a 18F-FDG PET 
multiparametrikus értékei irányadónak bizonyultak. 
 
Kulcsszavak: 18F-FDG PET, cervix, TNM, FIGO, Bethesda-klasszifikáció  
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Szentei András1 
1Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  

FIATAL FELNŐTTEK SPORTFOGYASZTÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA SZOCIO-
DEMOGRÁFIAI, VALAMINT SPORTMOTIVÁCIÓS SZEMPONTBÓL 

Célkitűzés: Kutatásunk célja a fiatal felnőttek sportfogyasztási szokásainak felmérése, melyet több 
szempontból vizsgáltunk: (1) szocio-demográfiai, (2) sportköltés, (3) fizikai aktivitás, (4) sportpszichológiai, 
(5) mit sportol. A fiatalok motivációját mértük fel, hogy mennyiben különbözik az egyes csoportoknál. 
Szeretnénk összehasonlítani az e-sportolók és a tradicionális sportolók közti különbségeket a sportmotiváció 
és önértékelés szempontjából. Adatok és módszerek: A fenti jelenségek önkitöltős kérdőívvel mértük fel. 
Kutatásunkban 117 18-29 év közötti (M=23,18 év; SD=3,01) fiatal felnőtt (férfi=44, nő=73) volt. A 
kérdőív tartalmazta a GPAQ, H-SMS és RSES-H kérdőíveket. A kitöltők 41,9%-a 18 és 22 év közötti, 58,1%-
a 23 és 27 év közötti. A következő paraméteres és nem-paraméteres statisztikai eljárásokat alkalmaztuk: 
Mann-Whitney U teszt, Kruskal-Wallis-próba, Spearman-féle rang korreláció és független mintás 
varianciaanalízis (One-way ANOVA). Eredmények: A szocio-demográfiai tényezők közül az apa 
végzettsége, a lakhely, a szabadidő és az, hogy milyen sporttevékenységet végez szignifikánsan (p<0,05) 
befolyásolta a résztvevők fizikai aktivitását. Szignifikáns különbség mutatkozott (p=0,009) az egy főre 
jutó jövedelem szerinti csoportok sportköltései között. A sportköltés jelentős pozitív irányú összefüggést 
mutat egyes sportmotivációs faktorokkal. Eredményeink alapján az e-sportolók önértékelése szignifikánsan 
(p<0,05) alacsonyabb, mint az egyéni sportolóké. A belső sportolási motiváció tekintetében az effektív 
motiváció, az egyéni sportolóknál magasabb volt. A külső sportolási motivációk is különbséget mutattak. 
Következtetések: A szocio-demográfiai tényezőkkel kapott eredményeink konzisztensek a hazai és 
nemzetközi kutatásokkal. A fiatal felnőttek között egyre népszerűbb e-sport tevékenység rizikófaktornak 
bizonyult a megfelelő mennyiségű rekreációs aktivitás és a mentális jóllét szempontjából. Emellett a 
tradicionális sportolók és e-sportolók közti sportolási motivációs különbségek arra hívják fel a figyelmet, hogy 
a különböző sportokhoz, eltérő sportélmények társulhatnak. 
 
Kulcsszavak: fiatal felnőtt, sportfogyasztás, sportköltés, sportmotiváció, fizikai aktivitás, e-sport, 
tradicionális sport  
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Széphelyi Klaudia1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

A GERINC PORCKORONGSÉRVÉNEK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL AZ MR VIZSGÁLATAIRA 

Célkitűzés: Dolgozatomban választ kerestem arra, hogy a gerincsérvre utaló panaszok mögött, milyen 
arányban találnak ténylegesen sérvet. Igazoltam azt az állításom, hogy az elsődleges diagnosztikai módszer 
az MR amennyiben sérvre van gyanú. Kutattam, hogy mely gerinc szakaszokon alakul ki elsősorban 
porckorongsérv és melyik korcsoportban fordul elő leginkább. Utánajártam, milyen arányban találkozhatunk 
kiújuló porckorongsérvvel és failed back surgery szindrómával. Vizsgáltam milyen kezelés 
(konzervatív/műtéti) jöhet szóba elsősorban porckorongsérv esetén. Adatok és módszerek: A kutatásom a 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és 
Oktatási Központban folytattam 2018.-2020. között. Az MR beutalók, neurológiai ambuláns lapjok és az 
eredmények alapján összegyűjtött adatokat Excel táblázatba írtam. Azt, hogy hány esetben találtak sérvet, 
milyen arányban volt gyöki kompresszió, illetve az egyes gerincszakaszok közötti összefüggéseket leíró 
statisztikával vizsgáltam. Hogy az egyes tényezők befolyásolják-e a sérv kialakulását (kor, nem) Khi négyzet 
próba segítségével vizsgáltam. Minden esetben akkor tekintettem szignifikánsnak az eredményeim, ha 
p<0,005. A beválasztás kritériuma, hogy a páciens anamnézisében szerepeljenek porckorongsérvre utaló 
tünetek. Külső források segítségével vizsgáltam az FBSS-re, kezelésre és MR diagnosztikára vonatkozó 
hipotéziseim, hiszen az általam összegyűjtött adatokból ezekre nem tudtam választ találni. Eredmények: A 
vizsgált 58 páciens közül 31-nél (53%) nem diagnosztizáltak porckorongsérvet. A lumbalis szakaszon 
összesen 58 sérvet és 59 protrusiot, a cervicalis szakaszon 13 sérvet és 27 protrusiot, míg a thoracalis 
szakaszon 3 sérvet és 23 protrusiot diagnosztizáltak. A kor tekintetében nem volt szignifikáns különbség 
(p=0,76). Következtetések: Arra a következtetésre jutottam, hogy jelentős százalékban nem porckorongsérv 
áll az arra utaló tünetek mögött, illetve hogy elsődlegesen MR vizsgálat jön szóba porckorongsérv gyanú 
esetén. Igazolódott, hogy legnagyobb százalékban a nyaki és ágyéki porckorongokon alakul ki sérv, viszont 
korcsoport szerint nincs szignifikáns különbség. A fő kezelési mód a konzervatív terápia, bár a műtétek után 
sem az FBSS, sem a kiújulás esélye nem jelentős. 
 
Kulcsszavak: gerinc, porckorongsérv, MR, FBSS  
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Szijártó Rozália1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend  

ISCHAEMIAS STROKE DIAGNOSZTIKÁJA ÉS KEZELÉSI KIMENETELE 

Célkitűzés: Vizsgálatunk célja az akut ischaemiás stroke esetén, a sürgősségi osztályon való regisztráció és a 
megfelelő diagnosztikus eljárások kivitelezése közben a beavatkozás megkezdéséig eltelt idő és a várható 
kimenetel közötti összefüggés vizsgálata. Vizsgáltuk továbbá a kiindulási e-ASPECTS értékek prediktív 
hatását a kezelési kimenetelre. Adatok és módszerek: 31 páciens adatait analizáltuk, akik 2018. januárja és 
2019 februárja között ischaemiás stroke-kal lettek diagnosztizálva. A kiindulási e-ASPECTS értékek prediktív 
értékét elemeztük a módosított Rankin skála (mRs) értékeivel. Vizsgltuk továbá a CT vizsgálat kivitelezéséig, 
terápia elkezdéséig eltelt idő hatását az mRs értékekre. Eredmények: A páciensek 58%-a férfi 62,55 év átlag 
életkorral, a nők átlag életkora 71,69 év. A kórházba érkezéstől az intervenció kivitelezéséig eltelt idő átlaga 
138 perc szórása 157 perc. a CT vizsgálattól az intervenció kivitelezéséig eltelt idő átlaga 107 perc, szórása 
154 perc. A 60 évnél idősebb páciensek szignifikánsan jobb volt klinikai kimenetelük, a 60 évnél 
fiatalabbakhoz képest (p=0,025), a két korcsoport e-ASPECTS értékei közt nem volt szignifikáns összefüggés 
(p=0,07). Nem volt szignifikáns különbség azoknál a pácienseknél akiknél a kórházba érkezéstől az 
intervenció kivitelezéséig kevesebb, mint 180 perc telt el a módosított Rankin skála (p=0,19) és e-ASPECTS 
értékei közt (p=0,38). Szignifikáns összefüggés volt kimutatható azoknak a pácienseknek akiknek, CT 
vizsgálattól az intervenció kivitelezéséig kevesebb, mint 180 perc telt el (p=0,04), de nem volt szignifikáns 
különbség az e-ASPECTS értékei közt (p=0,91). Az e-ASPECTS és a 90 napra módosított Rankin skála 
étékek között szignifikáns összefüggés volt kimutatható (p=0,01). Következtetések: Eredményeink alapján a 
kor prediktív faktora lehet a klinikai kimenetelnek. A kiindulási magas e-ASPECTS érték kedvezőbb klinikai 
kimenetelt vetíthet elő. A kórházba érkezéstől az intervenció kivitelezéséig eltelt idő nem gyakorol hatást a 
kezelési kimenetelre, azonban a CT vizsgálattól az intervenció kivitelezéséig eltelt idő igen  
 
Kulcsszavak: stroke, e-ASPECTS, thrombectomia, módosított Rankin skála  
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Szőke Adél1 
1Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  

SPORTFOGYASZTÁSI SZOKÁSOK VIZSGÁLATA A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN 

Célkitűzés: Kutatásomban azt vizsgálom, hogy mennyire befolyásolják a sportolók és a sportinfluenszerek 
az embereket, sportfogyasztókat. A téma aktualitását jól tükrözik, a hihetetlen gyorsasággal fejlődő a 
közösségi média hálózatok. Az emberek nagy része informálódik, oszt meg tartalmakat és mára a legtöbb 
vállalat is felfedezte, hogy a közösségi médiában való jelenlét elengedhetetlen egy sikeres vállalkozás 
működéséhez. A sportot is gyökerestül megváltoztató jelenség, olyan új fogalmakat szül, mint például a 
közösségi olimpia. (Rooney, 2012.) Fontos megjegyezni, hogy Magyarország Európa legelhízottabb nemzete, 
véleményem szerint erre hatással lehetünk a közösségi média felületek segítségével. (OECD, 2018.) Ehhez 
szeretnék segítséget nyújtani az influenszerek tevékenységének és feladatának bemutatásával. Adatok és 
módszerek: A kutatásom kérdőíves módszerrel csináltam, a közösségi média használati, sportolási, 
sportfogyasztási szokásaikról és az egészséges életmódhoz való hozzáállásukról kérdeztem a válaszadókat. A 
kérdőívemre N=460 válasz érkezett és az eredményeket különböző statisztikai módszerekkel vizsgáltam az 
IBM SPSS program segítségével. (Az elvégzett statisztikai vizsgálatok: leíró statisztika; kapcsolat 
vizsgálatok: kereszttábla, variancia elemzés (ANOVA) és korreláció.) Eredmények: A 7 hipotézisek részben 
igazolódtak. Egy esetben nem, ahol azt feltételeztem, hogy a válaszadók 50% vásárolt már influenszer által 
reklámozott terméket vagy szolgáltatást. Azonban itt érdemes megjegyezni, hogy az a feltevésem, hogy 
tudatalatt is van, hogy befolyásolja a fogyasztókat a közösségi médián látott tartalom, ezért ezt érdemes lenne 
vizsgálni a későbbiekben. A többi hipotézis igazolódott, vagy részben igazolódott. Következtetések: A 
kutatásom még inkább rávilágított a közösségi média előtérbe helyeződésére és arra, hogy fontos szakszerűen, 
külön projektként kezelni a különböző sportvállalkozásoknak, sportolóknak a közösségi média felületeiket. 
Felhívja a figyelmet arra a tendenciára, hogy a fogyasztók egyre inkább átállnak az online térre és ott 
informálódnak, motiválódnak a különböző sporteseményekről, sportolók életéről a hagyományos média 
platformok helyett. További vizsgálatok szükségesek a témában. 
 
Kulcsszavak: Sport, digitális marketing, közösségi média, egészség  
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Takács Barbara1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelező munkarend  

VÉRADÁSSAL SZEMBENI ATTITŰD A MAGYAR LAKOSSÁG KÖRÉBEN 

Célkitűzés: A vérellátás számára kiemelt jelentőségű azoknak a donoroknak az elvesztése, akik néhány 
véradás után elmaradnak és nem vállnak rendszeres véradóvá. A kutatásunkban felmértük a korábbi 
véradásukat befolyásoló tényezőket, a hozzáállást, az attitűdöt, a kampányok hatásait és a távolmaradás 
lehetséges okait. Adatok és módszerek: A keresztmetszeti, kvantitatív kutatás Pécsett, 2019.10.01-
2020.02.28. között történt. A nem véletlenszerű, kényelmi mintavételi technikával kiválasztott célcsoportot a 
PRVK működési területéhez tartozó három megye legalább egy éve távolmaradó véradói alkották (n=102). 
Kizárásra kerültek az igazolások miatt jelentkező, a kérdőív 70%-át nem kitöltő és az EüM rendelet 13. § 
alapján véradásra nem jogosultak. Az adatok gyűjtése, anoním, önkitöltős kérdőívvel történt, ami 48 kérdése: 
szocio-demográfiai adatok, véradások helyszínei, tapasztalatok, ismeretszint, attitűd, motiváció, 
véradókampányok, távolmaradási okok megismerését szolgálta. Az adatok elemzése: Microsoft Office Excel 
és IBM SPSS 25.0 programmal, leíró- és matematikai statisztikai módszerrel (χ2- és t-próba) történt (p <0,05). 
Eredmények: A kitöltők átlagéletkora 37±6,62 év (min=20 év, max=45 év). Szignifikáns összefüggést 
találtunk a korábbi véradást kísérő gyengeség érzése és a jövőbeni ismételt megjelenés lehetősége között 
(p=0,007), illetve a személyes véradási meghívás és a jövőbeni tervezett adományozási szándék tekintetében 
(p=0,009). A távolmaradás legfőbb oka az egészségügyi akadály és az időhiány. Következtetések: Az 
alkalmanként visszatérő és időszakosan távolmaradó véradókat rendszeres donorokká kell tenni, ami biztosítja 
a vérellátó rendszer tervezhetőségét és fenntarthatóságát. Az véradásban résztvevő valamennyi szereplőnek, 
az alkalmazott módszereknek, eszköznek megvan a folyamatban a sajátos és kiemelt szerepe. 
 
Kulcsszavak: véradás, attitűd, motiváció, felhívások, távolmaradás  
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Teglovics Lúcia1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, levelező munkarend  

SUGÁRDÓZISOK ÉS BETEGELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA A SZŰRŐ JELLEGŰ LOW-
DOSE MELLKAS CT VIZSGÁLATOKNÁL 

Célkitűzés: Tanulmányunkban a szűrővizsgálati célú low-dose mellkas CT vizsgálatot hasonlítottuk össze a 
rutin mellkasröntgen vizsgálattal betegelégedettségi és sugárterhelési szempontok szerint. Feltételeztük, hogy 
a betegek elégedettebbek lesznek a CT vizsgálattal, illetve azt is, hogy a röntgenvizsgálatot a tüdőrák korai 
kiszűrésére alkalmasnak tartó betegek kevésbe lesznek hajlandóak visszajönni CT vizsgálatra. Célunk volt 
továbbá összehasonlítani a röntgen- és CT berendezések sugárterhelési értékeit. Adatok és módszerek: 
Mintánkat 122, vegyes korú és nemű résztvevő alkott, Pécs és vonzáskörzetéből, akik megjelentek a szűrő 
mellkas CT vizsgálaton és kitöltötték a betegelégedettségi kérdőívet. A betegelégedettségi felmérés saját 
szerkesztésű kérdőíves módszerrel valósult meg. Az effektív sugárdózis-értékek meghatározásához a PTE KK 
OKK MedVIEW dicom rendszerének DLP és KAP értékeit használtuk. Adatfeldolgozásunk során leíró 
statisztikai eljárásokat, hipotéziseink igazolására pedig matematikai statisztikai próbaként khi-négyzet próbát 
alkalmaztunk. Eredmények: Eredményeink alapján elmondható, hogy aki jónak ítélte meg a tájékoztatását, 
az hajlandóbb részt venni a kontrollvizsgálaton, illetve a kielégítő betegtájékoztatás valóban csökkenti a 
betegek aggodalmát a vizsgálat előtt. Akik pedig alkalmasnak találták a röntgent szűrővizsgálati célra, azok 
nagy hányada jönne vissza CT vizsgálatra, ami meglepő eredmény. Sugárterhelési szempontból azt az 
eredményt kaptuk, hogy a szűrővizsgálati célú low-dose CT sugárterhelése több mint 5-szöröse a rutin mellkas 
PA felvételének. Következtetések: A megfelelő betegtájékoztatás rendkívül fontos aspektusa a betegek 
kontrollvizsgálaton való részvételi hajlandóságának. Mindkét csoport nagy arányban visszajönne CT 
vizsgálatra. Ez jelentheti, hogy bár valaki alkalmasnak gondolja a röntgent, mégis szívesen jön vissza CT-re, 
mert annyi ismeretséggel azért rendelkezik, hogy a CT pontosabb. Avagy azt is jelentheti, hogy a megfelelő 
betegtájékoztatás miatt döntöttek így. A sugárterhelési eredményeket figyelembe véve a mellkas CT a 
későbbiekben szélesebb körben elterjedhet szűrővizsgálati alkalmazásban. 
 
Kulcsszavak: tüdőrák, mellkasröntgen, low-dose mellkas CT, effektív dózis, szűrővizsgálat, 
betegelégedettség  
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Tompa Márk Attila1 
1Pécs – egészségügyi menedzser MSc – II. évfolyam, levelező munkarend  

A KÉK MEGVILÁGÍTÁS HATÁSA AZ MR VIZSGÁLATOK SORÁN JELENTKEZŐ 
SZORONGÁSRA 

Célkitűzés: Elsődleges célunk az volt, hogy az MR vizsgálatok során felmerülő negatív stresszorok hatását 
visszaszorítsuk, ezáltal közvetlenül csökkentsük a páciensek szorongásának mértéket, így növelve a sikeresen 
elvégzett scanek arányát. Adatok és módszerek: Kvázi experimentális, longitudniális kutatásunk közben 
tapasztalt és tapasztalattal nem rendelkező koponya/gerinc/has/kismedence MR vizsgálatra előjegyzett 101 
önkéntes résztvevőn mértük fel, hogy a scan room kék fénnyel történő megvilágítása a szorongás mérséklésére 
alkalmas-e. Ennek mérését validált, Spielberger-féle állapot- és vonásszorongás kérdőívvel, továbbá saját 
készítésű teszttel végeztük. Célirányos, nem véletlenszerű mintavételt alkalmaztunk. A különböző 
csoportokba sorolást egyszerű véletlenszerű kiválasztással végeztük. Kizártuk a nyugtatószert használókat, 
epilepsziásakat vagy Parkinson-kórban szenvedőket, illetve pszichiátria betegeket. Az ezt követően mért 
értékeket statisztikai módszerekkel (párosított és független t-próba, ANOVA, khi2) elemeztük (SPSS v. 24). 
A kutatás helye és időpontja: Margit Medical Center, Budapest, 2019. november 1. – 2020. április 15. 
Eredmények: A kísérleti csoport vizsgálat előtti-utáni állapotszorongás értékei között szignifikáns különbség 
(p=0,002) volt megfigyelhető, ugyanakkor a kontrollcsoport ugyanezen adatait vizsgálva nem mutatkozott 
statisztikai jelentőségű (p=0,938) kapcsolat. Teszteltük a vizsgálatok utáni szubjektív szorongás adatait is. 
Független t-próbát alkalmaztunk, amelynek eredménye alapján a kísérleti csoport tagjainál kapott értékek 
szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyultak a kontrollcsoporthoz képest (p=0,042). Következtetések: 
Véleményünk szerint az előbbi eredmények igazolják a hipotézisünket, amely szerint a kék megvilágítás 
mellett vizsgált páciensek állapotszorongás szintje csökken a scanek után, az azt megelőző állapotszorongás 
szintjükhöz képest. A kutatásunk során a kék megvilágításnak csak kedvező hatására derült fény. 
 
Kulcsszavak: MR-vizsgálat, MRI, kék megvilágítás, kék környezet, szorongás, stressz 
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Tóth Eszter1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

VERSENYÚSZÓK FOLYADÉKFOGYASZTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: A kutatásunk célja, hogy megvizsgáljuk serdülő korú (14-18 éves) versenyúszók (n=40) 
folyadékfogyasztási szokásait. Mennyire vannak kitéve az úszók a kiszáradásnak úszás, edzés közben. 
Kíváncsiak vagyunk, hogy az úszók kapnak-e a táplálkozásukhoz megfelelő szakmai segítséget, ha igen, akkor 
kitől. Adatok és módszerek: A vizsgálatokat 2019. szeptember – 2020. február között Pécsen és 
Százhalombattán végeztük. Saját szerkesztésű kérdőívet és FFQ-t alkalmaztunk. Leíró statisztikai elemzést, 
kétmintás t-próbát, Pearson-féle korreláció analízist és Khí-négyzet próbát alkalmaztunk. Az eredményeket, 
akkor tekintettük szignifikánsnak, amikor p<0,05 volt. A kapott adatok elemzéséhez az IBM SPSS Statistics 
22-t és Microsoft Office Excel 2016-ot alkalmaztunk. Eredmények: A kutatásban résztvevő versenyúszók 
tisztában vannak azzal, hogy a sportolóknak több folyadékra van szükségük, mint egy nem sportoló 
egészséges embernek, ám annak ellenére, hogy tudják, hogy mennyi folyadékot kellene fogyasztaniuk a 
többség mégis ennél kevesebbet fogyaszt. A legtöbb úszó tapasztalt fáradtságot úszás/edzés közben, ez 
önmagában normális, viszont többen társítottak mellé szomjúságérzetet, fejfájást, izomgyengeséget is. 
Pearson-féle korrelációval vizsgáltuk meg a napi folyadékbevitel és a dehidratáció tüneteinek észlelése közötti 
kapcsolatot, melyből negatív irányú nagyon gyenge és nem szignifikáns kapcsolatot kaptunk (p=0,964, R=-
0,007). A vizsgált személyek 70%-a nem kapott még szakmai segítséget a megfelelő táplálkozásra 
vonatkozóan, ezzel igazolva a feltételezésünket. Következtetések: Eredményeinkből kiderül, hogy az úszók 
életmódbeli szokásai összességében követik az egészséges életmód alapelveit. Azonban érdemes odafigyelni 
a megfelelő folyadékbevitelre és edukálni a sportolókat ennek fontosságáról, a dehidratáció megelőzése 
céljából. 
 
Kulcsszavak: versenyúszók, folyadékfogyasztás, táplálkozási szokások, étrend-kiegészítő fogyasztás, 
serdülők  
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Tóth Máté1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  

A KIÉGÉS MÉRTÉKE ÉS TÉNYEZŐI A KÜLÖNBÖZŐ FEKVŐBETEG ELLÁTÁSI 
TERÜLETEKEN AZ ÁPOLÓK KÖRÉBEN 

Célkitűzés: Kutatásunk célja akiégési szint felmérése a különböző fekvőbeteg ellátásiosztályokon és ezek 
egymással való összehasonlítása, továbbá feltárni azokat a lehetséges tényezőket, amik kapcsolatba hozhatók 
vele. Adatok és módszerek: Leíró, keresztmetszeti, kvantitatív vizsgálatot végeztünk 2019december-2020 
januárig, online felületen. A kutatásban azokat az ápolókat válogattuk be, akik minimum 2 éve dolgoznak az 
egészségügy fekvőbeteg ellátási részénél (n=334). A kiégést a Maslach Burnout Inventory-val mértük fel. A 
kérdőív kérdéskörei szocio-demográfiai, ápolói foglalkozással összefüggő, megterhelő tényezőkre, 
munkahelyi környezetre, motivációravonatkozó kérdések.Leíró statisztikát, kétmintás t-próbát, χ2 próbát átlag 
és gyakoriság megbízhatósági tartományt számoltunkMS Excel programmal segítségével (p<0,05). 
Eredmények: Az ápolóknagy része magas kiégési kategóriába sorolható (n=267). Az osztály típusok között 
nem volt szignifikáns különbség (p=0,428). A partner megléte, sok szakirodalmi eredmény ellenére, nem 
mutatkozott védőfaktornak (p=0,339). Az ápolói hívatás el nem ismerése bizonyult a legfőbb problémának és 
a kiégés egyik fő forrásának, miszerint az érzelmi kimerülés (p=0,005) és a személyes hatékonyság hiánya 
(p=0,021) alskálákon szignifikáns különbséget mutatott. Mindezek mellett a kiégés kihat a pályaorientációra 
is, mégpedig a magas kiégési kategóriába tartozó ápolók többsége nem ajánlaná az ápolói hivatást másoknak 
(p<0,001). Következtetések: Az évek alatt a magyar ápolók kiégési szintje egyre magasabb lett, amit 
elsősorban nem szocio-demográfia tényezők, vagy a munkahelyi környezet befolyásol, hanem a 
megbecsültség hiánya. Ez hatással van nem csak a betegellátásra, a leendő szakemberek toborzására, de az 
ápolók saját egészségére is. 
 
Kulcsszavak: kiégés, burnout, ápolók, fekvőbeteg ellátás  
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Tóth-Balogh Stella1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

FEJ-NYAKI DAGANATOS BETEGEK TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE 

Célkitűzés: A fej-nyaki tumoros betegség esetén jelentős testtömeg-csökkenés, illetve malnutríció figyelhető 
meg. Kutatásunk célja a fej-nyaki tumoros betegek tápláltsági állapotának felmérése volt. Adatok és 
módszerek: Vizsgáltunkat a PTE KK Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika onkológiai betegei 
között végeztük. A felmérésre saját szerkesztésű kérdőívet, Omron BF511-es testösszetétel-mérőt, NRS 2002 
standard kérdőívet, a nyelési nehezítettség felmérésére EAT-10 kérdőívet alkalmaztunk. Laborparaméterek 
közül az összfehérje- és albuminszintet vizsgáltuk meg. Mindezek mellett felmértük a résztvevők onkológiai 
rizikótényezőit is. Eredményeinket leíró statisztikával, páros T-próbával, khi-négyzet próbával elemeztük 
SPSS 25.0 program segítségével. Az eredményeket akkor tekintettük szignifikánsnak, ha p≤0,05 volt. 
Eredmények: Vizsgálatunkban 20 (15 per os, 5 mesterségesen táplált) beteg tápláltsági állapotát mértük fel. 
A testösszetétel vizsgálat tekintetében csak az átlagos visceralis zsírszint nem különbözött szignifikánsan a 
normál értéktől (p=0,102). Az NRS 2002 kérdőív alapján a vizsgált betegeink közül 6 beteg súlyoson 
károsodott tápláltsági állapotúnak bizonyult. Az EAT-10 kérdőívek átlagos pontszáma 30,8±11,6 pont volt. 
A betegek szérum összfehérje szintje átlagosan 64,52±7,174 g/l-nek bizonyult, mely elmaradt a normál 
értéktől, míg átlagos szérum albuminszintjük ideális (36,04±4,332 g/l) volt. Az onkológiai diagnózist 
követően 9 beteg esetében volt megfigyelhető az alkoholfogyasztás csökkenése (p=0,007; khi: 13,968). A 
dohányzás tekintetében ilyen jellegű tendenciát nem figyeltünk meg (p=0,134; khi: 9,777). Következtetések: 
Eredményeink alátámasztották, hogy a fej-nyaki daganatos betegek körében gyakori a malnutríció jelenléte, 
melynek oka a tumor lokalizációjából és a kezelés szövődményeiből adódó nyelési nehezítettség. 
Vizsgálatunk a betegek körében szorgalmazandó fokozott dietetikai gondozásra és időben megkezdett 
táplálásterápiára is felhívja a figyelmet. 
 
Kulcsszavak: fej-nyaki tumor, malnutríció, testösszetétel  
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Vági Márton1 
1Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, nappali munkarend  

A MAGYAR NŐI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VIZSGÁLATA 

Célkitűzés: Kutatásunkban a magyar női kosárlabda körül felmerülő problémákat vizsgáltuk meg, illetve 
megpróbáltuk megfejteni, hogy melyek azok a tényezők, ami miatt a bajnokság átlagnézőszáma alacsony, 
illetve a légiós kosárlabdázók a legtöbb statisztikai mutató alapján, a legmeghatározóbb játékosok az egyes 
csapatoknál. Adatok és módszerek: Mélyinterjúk során megkérdeztük a klubok képviselőit és a csapatok 
szurkolóit, hogy az érintettek mit gondolnak a felmerülő problémákról. Tanulmányunkban mélyinterjút 
készítettünk több szakemberrel, akik akár kívülről, akár belülről láthatják a női kosárlabda működését. Ezen 
kívül kosárlabda-barátokat is megkérdeztünk, 1147 ember töltötte ki a kérdőívünket, amely elsősorban azt 
vizsgálta, hogy mely tényezők befolyásolják leginkább a mérkőzések látogatottságát. Valamint hat szezon, 
százhúsz játékosának a legfontosabb statisztikai mutatóit vizsgáltuk meg, és hasonlítottuk össze. A mintában 
hatvan idegenlégiós, és hatvan hazai játékos szerepelt, azonos feltételek mellett. Az adatokat 
korrelációelemzéssel, T-próbákkal és varianciaanalízissel értékeltük ki. Eredmények: Az eredmények a 
képet mutatják, hogy a szurkolók komolyabb marketing tevékenységeket szeretnének a kluboktól, látható az 
is, hogy a mérkőzések látogatottságát erősen befolyásolja a településtípus, illetve a kedvenc csapat megléte. 
A légiós játékosok jellemzően ponterősebbek, több VAL-értéket gyűjtenek, és fizikálisan is erősebbek, mint 
a magyar kosárlabdázók. Következtetések: A külföldi játékosok elsősorban a magasságbeli különbségek 
miatt tudnak sokkal jobb statisztikai mutatókat produkálni, mint a magyar kosárlabdázók, a szurkolók pedig 
a klubok marketing-tevékenységét, illetve az ismert karakterikus személyeket hiányolják a pályákról. 
 
Kulcsszavak: kosárlabda, Magyarország, légiósok, lakóhely, nézőszám  
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Varga Dorottya1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

A TRX SUSPENSION TRAINER ÉS A PHYSIOBALL ESZKÖZÖK TÖRZSIZOM FEJLESZTŐ 
HATÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Célkitűzés: Munkánk célja volt a TRX Suspension Trainer és Physioball eszköz hatékonyságának 
összehasonlítása. Adatok és módszerek: Kutatása típusa prospektív, longitudinális, ideje 2019. február – 
május. Mintavétel módja nem randomizált, minta elemszáma 40 fő (n=40), tagjai 8. osztályos iskolás gyerekek 
(14év). A törzsstabilizáló tréninget 6 héten keresztül, hetente 2x, alkalmanként 45 percig, fő részében 
kizárólagosan Totalbody Resistance Exercise (TRX) és Physioball eszközzel végeztük. Vizsgálati módszerek: 
1) törzsstabilitás – módosított plank teszt; 2) dinamikus egyensúly – felső végtagon Y-balansz teszt, alsón 
csillag balansz teszt; 3) lumbális motoros kontroll – Stabilizer Pressure Biofeedback eszköz. Statisztikai 
próbák: Wilcoxon teszt, Mann-Whitney U próba. Eredmények: A core izmok ereje szignifikánsan javult 
(TRX előtte: 138 sec, utána: 176 sec; p<0,001, Physioball előtte: 110 sec, utána: 160 sec; p<0,001.) Dinamikus 
egyensúly felső végtag esetében Physioballnál jobb és bal oldalon is, TRX-nél jobb oldalon mind a 3 irányban 
javult szignifikáns (p<0,05), bal oldalon 1 irány kivételével nem (supero-lateralis: p=0,59). Alsó végtagon 
TRX-nél jobb, Physioballnál bal oldalon mind a 8 irány javult szignifikánsan (p<0,05). TRX-nél bal oldalon 
2 irány kivételével (medialis: p=0,083; anteromedialis: p=0,154), Physioball-nál jobb oldalon 2 irány 
kivételével (anterior: p=0,052; posteromedialis: p=0,085) történt szignifikánsan javulás (p<0,05). A lumbális 
motoros kontroll eseténben jobb és bal oldalon is mindkét estében jelentősen javult (p<0,05). TRX jobb oldal 
előtte: 8,25Hgmm, utána: 5,73Hgmm; bal oldalon előtte: 8,15Hgmm, utána: 5,63Hgmm; Fitt-ball-nál, jobb 
oldal előtte: 6,30Hgmm, utána: 4,20Hgmm; bal oldalon előtte: 7,00Hgmm, utána: 4,60Hgmm. 
Következtetések: A TRX, valamit a Physioball eszközzel végzett core tréning jelentős javulást eredményezett 
a gyermekek esetében. A két eszköz fejlesztő hatása között szignifikáns különbség nem mutatkozott. 
 
Kulcsszavak: TRX, Physioball, core tréning, törzsizom, egyensúly  
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Vasas Viktória Anna1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, levelező munkarend  

HAGYOMÁNYOS MÁJFUNKCIÓS PARAMÉTEREK ÉS AZ ELF SCORE VIZSGÁLATA 
KÜLÖNBÖZŐ ETIOLÓGIÁJÚ MÁJBETEGEK ESETÉBEN 

Célkitűzés: A májfibrózis a krónikus májbetegségek indikátora. A morbiditásért és mortalitásért főként az 
alkoholos májkárosodás, a zsírmáj és a hepatitis vírusfertőzések felelősek. A WHO felmérése szerint 
Magyarországon a megelőzhető halálokok 8%-át teszik ki. Vizsgálatom célja, hogy bizonyítottan 
májelégtelenségben szenvedő betegek esetén a májfibrózis diagnosztikájában alkalmazott biokémiai 
markerekkel összehasonlítva az ELF Score érték mennyivel tükrözi jobban a májfibrózis mértékét. Adatok 
és módszerek: 40 különböző májelégtelenséggel diagnosztizált beteg májfunkciós paramétereit mértem le 
Beckman Coulter AU680-as kémiai analizátoron, illetve az ELF Score biokémiai markereket Siemens 
ADVIA Centaur immunkémiai analizátoron mértem. Eredmények: Az elvégzett paraméterek 
összehasonlítását a betegek és 5 egészséges, bizonyítottan májkárosodásban nem szenvedő kontroll 
eredményeivel hasonlítottam össze. A májkárosodás mértékének és etiológiájának meghatározására is 
használt RITIS hányados értékét összehasonlítottam az ELF Score értékével, melynek következményeként 
megállapítottam, hogy e kettő index korreláció analízise szignifikáns összefüggést mutat ( p < 0,01) és az 
index értékek szenzitivitása azonos, de specificitásukban az ELF Score javára jelentősen eltérnek. Az ELF 
Score ROC analízise során megállapítható, hogy a májfibrózisban szenvedők 100%-ban pozitív, az 
egészségesek 100%-ban negatív értéket mértem. A pozitívak 100%-a bizonyított májfibrózisban szenved, a 
negatívak 100%-a pedig bizonyítottan egészséges. Mindezekből megállapítható, hogy a teszt 100%-ban 
szenzitív és 100%-ban specifikus a májfibrózisra. Következtetések: Vizsgálatomban megállapítható, hogy az 
ELF teszt egy dinamikus szérum fibrózis marker index, amely szignifikánsan korrelál az egyéb biokémiai 
fibrózis markerekkel, funkcionális és instrumentális változókkal, a betegség súlyosságával. Mindemellett 
korai jelzője a betegség kialakulásának, követhető vele a betegség progressziója, ugyanakkor a regressziója 
is. 
 
Kulcsszavak: ELF Score, RITIS, Májfibrózis, biokémiai markerek  
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Vecsernyés Mónika1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika I. évfolyam, levelező munkarend  

HUMÁN UROCORTIN JELÁTVITELI KAPCSOLATAINAK ÉS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA 
HELA SEJTEKBEN 

Célkitűzés: Az urocortinok (ucn) corticotropin-releasing faktor (CRF) receptor ligandok, melyeknek három 
típusa ismert, az ucn 1, 2 és a 3. A CRF receptorok két fő típusa, a CRF-R1 és a CRF-R2. Az urocortin kötődési 
affinitása a CRF receptorokhoz markánsabb, mint a corticotropin-releasing faktoré. A humán urocortin 40 
aminosavból álló peptid, génjében 2 exon van. A központi és a perifériás idegrendszerben is expresszálódik. 
Számos hatása közül a stressz válaszban betöltött szerepe elsősorban az étvágycsökkenéssel és a 
táplálékbevitellel áll kapcsolatban. Emellett a szorongásos viselkedés kialakításában is szerepet játszik. 
Továbbá az urocortin perifériás szövetekben is expresszálódik, úgy, mint a szívben. Kardiovaszkuláris hatásai 
közt fokozza a szívritmust és serkenti a keringést, valamint védi a szívizmot a káros hatásokkal szemben. A 
humán urocortin fiziológiás hatásait legtöbbször sejtfelszíni, G-fehérje kötött receptorokon keresztül 
közvetíti, különböző jelátviteli utak aktiválásán keresztül. Kísérleteink elvégzéséhez HeLa sejteket 
használtunk, mely egy humán méhnyakrák eredetű sejtvonal. Kezeléseink során a Ras/ERK jelátviteli út 
aktivációját, továbbá a foszfatidilinozitol 3-kináz (PI3K) út egyik fontos komponensének, az Akt fehérje 
foszforilációját vizsgáltuk. Célunk ezzel a humán urocortin jelátviteli hálózatainak részletesebb 
feltérképezése. Adatok és módszerek: Az aktivált fehérjék kimutatása Western blot analízissel valósult meg, 
az eredmények statisztikai értékeléséhez denzitometrálást végeztünk. Továbbá megfigyeléseinket 
immunfluoreszcencia vizsgálatokkal is igyekeztünk megerősíteni az aktivált fehérjék sejten belüli 
lokalizációjának nyomon követésével. Eredmények: Eredményeink alapján azt mondhatjuk, hogy ERK és 
Akt fehérje aktiváció indukálódik humán urocortin kezelés hatására, mely fehérjék fontos szerepet töltenek 
be a sejt proliferációs és túlélési képességének szabályozásában. Következtetések: Jövőbeli terveink közé 
tartozik annak meghatározása, hogy mely további jelátviteli komponensek játszanak szerepet a humán 
urocortin szignalizációjában HeLa sejtekben. Továbbá az aktivált jelátviteli utak biológiai hatásainak 
megállapítása is fontos hangsúlyt kap munkánk során. 
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Veres Zoltán József1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – mentőtiszt IV. évfolyam, nappali munkarend  

A PREHOSPITÁLIS KÉSÉS JELENSÉGÉNEK VIZSGÁLATA AZ AKUT 
KARDIOVASZKULÁRIS KÓRFOLYMATOKBAN 

Célkitűzés: Kutatásunk célja volt, hogy felmérjük mennyire van jelen a prehospitális késés az acut 
kardiovaszkuláris kórfolyamatokban, illetve milyen az eloszlása az ACS-nek nemek szerint, valamint melyik 
a leggyakoribb lokalizációjú infarktus. Adatok és módszerek: Adatainkat egy összeállított kérdőív által 
gyűjtöttük, melyben különböző kérdések és ábrák segítették a pontos és szakszerű adathalmaz megszerzését, 
melyet a beteg ágyak mellett töltöttem ki. Eredmények: Kutatásba összesen 47 beteg került, akik közül 30 
férfi és 17 pedig nő. Szociáldemográfiai adatok között szeretném megemlíteni a leggyakrabban lakott 
lakhelyek a községek ezt követte a város, majd a megyeszékhely. Az egész minta tekintetében 26 olyan beteg 
volt, aki nyugdíjas. Az alapbetegségek szempontjából 37 beteg szenvedett magasvérnyomás betegséggel. A 
vizsgált betegek közül 2-en szenvedtek örökletes véralvadási zavarban és 18 beteg szedett rendszerességgel 
vérhígító készítményt. Az adattáblából az is kiderül, hogy 5 páciensnél végeztek már el a korábbi években 
PCI-t. A nemek megoszlása 2 férfi és 3 nő volt. Az ACS-re jól megszokott klinikai tünetegyüttesek 
jelentkeztek, ezek között megemlíthető a nyomó, szorító mellkasi panasz dyspnoeval. A fájdalom 
értékelésénél a betegek a PSS, valamint VAS-skálákon relatív magas fájdalom értékelési értéket jelöltek, 
nemek közötti eltérés nem volt detektálható. A fájdalom napszaki megoszlása tekintetében kiemelendő, hogy 
a vizsgált betegek döntő többsége a nappali órákból tevődött ki. A prehospitális késés átlaga az adattábla 
tekintetében több volt, mint 3 óra. Következtetések: Elmondható a kutatás alapján, hogy az ACS még mindig 
egy vezető súlyos betegség mindkét nem tekintetében, erre a kórképekre jól megszokott panaszok, illetve 
tünetek igazolhatok voltak, ahogy az is, hogy a prehospitális késés jelensége még mindig napjainkban 
megmutatkozik és nagyobb hangsúlyt kellene fektetni eme késés leküzdésének érdekében. 
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Viderker Rita1 
1Zombor – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  

A BÉLGYULLADÁSBAN SZENVEDŐ FELNŐTTKORI BETEGEK ÉLETMINŐSÉGE 

Célkitűzés: Az IBD-betegség tünetmentes és aktív tüneteket okozó időszakok váltakozásából áll, melyek 
rontják az érintett életminőségét. Szövődmények kialakulásánál szükség lehet műtéti beavatkozásra, ami 
sztóma kialakításához vezethet, mely tovább rontja a pszicho-szociális alkalmazkodást. Célunk az IBD 
érintettek életminőségének, szexuális életének, pszichés állapotuknak, társasági/közösségi életük és 
beilleszkedésük hátráltató tényezőinek vizsgálata. Adatok és módszerek: A keresztmetszeti, kvantitatív 
vizsgálatunk 2019.okt.1.-dec.1. között a Pécsi ILCO Egyesületben és Zomborban történt. Nem véletlenszerű, 
szakértői kiválasztás során a célcsoportba legalább 1 éve sztómával élő IBD-es 18-75 év közötti betegek 
kerültek (n=160). Kizárási kritérium az életminőséget befolyásoló társbetegségek, alkohol és kábítószer 
függőség. Kérdőívünkben a szocio-demográfiai adatok mellett standard elemeket (Stoma-QOL, BSE) 
használtunk. Microsoft Office Excel 2007 program segítségével a leíró-statisztika mellett χ2-probát 
alkalmaztunk (p <0,05). Eredmények: Mintánkban (n=160) a nemek aránya 33% férfi és 67% nő. 66,5% 
magyarországi és 33,5% ex-jugoszláviai beteg. Az eredmények alapján megállapítható volt, hogy a legjobb 
életminőséggel és önbecsüléssel rendelkeznek a városból (p=0,03) való házas és élettárssal élő kitöltők 
(p=0,01), akik rendszeresen járnak ILCO-klubba (p=0,05). Következtetések: A válaszadók körében a sztóma 
negatívan befolyásolja az életminőséget, ami gyengébben mutatkozik a fiatalabb korosztályú (18-37 év) 
párkapcsolatban élő, iskolázottabb alanyoknál. (Varga és mtsai., 2014) 
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Vörös Viktória1 
1Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

KONTROLL CSOPORTOS KORREKCIÓS TRÉNING EGY KORÁBBI KIVÁLASZTÁSOS 
FELMÉRÉS ALAPJÁN 

Célkitűzés: Korábbi felmérések eredményét alapul véve a kontroll- és az esetcsoport kiválasztása, a felmérési 
eredmények tükrében a mozgásanyag összeállítása és a tréning eredményességének vizsgálata. Adatok és 
módszerek: Kutatásunk típusa prospektív, kvantitatív, nem randomizált célirányos mintavétellel. A felmérést 
és a tréninget a zalaegerszegi Petőfi Sándor Általános Iskolában végeztük. Célcsoportunk a Zalaegerszegi 
Kosárlabda TE 30 fő utánpótlás korú női kosárlabdázója. Az esetcsoport 15 főből (11,3 év ±0,79) állt. A 
kontrollcsoport 15 főből (9,5 év ±0,51) állt. A vizsgálatot 2019 november és 2020 január között végeztük. A 
sportolók 12 héten keresztül heti 1 alkalommal vettek részt a 30 perces tréningen. Adatgyűjtési módszereink: 
A felmérésre alkalmaztuk a Push Up, Squat, BESS, LESS teszteket, helyből távolugrást, váll mobilitást és az 
ischiocruralis izom nyújtásának tesztjét. Kizárási kritérium volt a 20%-ot meghaladó hiányzás. Az adatok 
statisztikai elemzéséhez a Microsoft Office Excel (2007) programot használtuk. A fejlődés megállapításához 
páros t-próbát alkalmaztunk. Eredmények: A foglalkozások előtt a két csoport között szignifikáns eltérés 
nem mutatkozott. A tréninget követően a két csoportot összehasonlítva az esetcsoport javára javulás történt: 
BESS teszt: egy lábon talajon p=0,045; egy lábon szivacson p=0,002; összes hiba p=0,001; távolugrás 
p=0,001, LESS teszt p<0,001; Squat teszt medence dőlésszöge p=0,024. Következtetések: A progresszív 
felépített tréning hatásosnak bizonyult. Az esetcsoport eredményei a visszamérés során a tesztek többségében 
szignifikánsan jobb eredményt mutatott a kontrollcsoport eredményeihez képest. 
 
Kulcsszavak: kosárlabda, törzsstabilizáció, nyújthatóság, balansz  
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Willy Dóra1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

AZ ACESZULFÁM-K ÉS CIKLAMÁT ÉLETTANI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA IN VIVO 

Célkitűzés: A mesterséges édesítőszerek használata nagy népszerűségnek örvend. Számos ellentmondásos 
szakirodalom vizsgálja hatásukat, melyben felvetik, hogy hozzájárulhatnak az anyagcsere csökkentéséhez és 
megnövekedett táplálékfogyasztáshoz, melyek hosszabb távon elhízáshoz vezethetnek.Célunk volt 
megvizsgálni, hogy van-e szerepe az aceszulfám-K, illetve a ciklamát adagolásnak az energetikai háztartás 
szabályozásában szerepet játszó effektorok legfontosabb paramétereinek (testhőmérséklet, táplálékfelvétel) 
aktivitására. Adatok és módszerek: A vizsgálatunk során hím Wistar patkányoknak 
intracerebroventriculárisan, vagy intraperitoneálisan beültetett kanülön keresztül aceszulfám-K -t vagy 
ciklamátot adagoltunk. A kontrollcsoportnak fiziológiás sóoldatot injektáltunk. A maghőmérsékletet és a 
táplálékfelvétel-változásait vizsgáltuk. Az adatok kiértékelése többszempontos ANOVA-val, illetve Fischer-
féle LSD post hoc teszttel történt. Akkor tekintettük az eredményeket szignifikánsnak, ha p≤0,05 volt. 
Eredmények: A centrálisan adagolt aceszulfám-K 0,12 ± 0,35 °C-os maghőmérséklet-csökkenést váltott ki, 
míg a ciklamát adása a maghőmérséklet enyhe fokban (0,47+ 0,34 °C) emelte, mely szignifikánsan 
magasabb(p=0,039), mint a kontrollcsoportban mért értékek (-0,051 + 0,112 °C). Perifériás adagolás nem 
okozott szignifikáns (p>0,05) változást a kontrollcsoporthoz képest. Egy másik kísérlet-sorozatban az állatok 
táplálék fogyasztásának mennyisége centrálisan adott aceszulfám-K esetén 4,58+ 1,46 grammos, ciklamát 
adagolás esetén 4,22 + 0,86 grammos táplálék csökkenést mutatott a kontrollcsoporthoz képest. 
Intraperitoneális anyagadás esetén az aceszulfám-K-nál az abszolút és testtömeg grammra vonatkoztatott, nem 
szignifikáns csökkenése (p=0,090) volt megfigyelhető. Következtetések: Az aceszulfám-K a testhőmérséklet 
– feltehetően anyagcsere szupresszió általi – csökkenését, továbbá a táplálékfelvétel gátlását okozza. 
Feltehetően ezek a hatások hosszabb távon testtömegváltozást nem okoznak. Ciklamát esetében a 
maghőmérséklet (így anyagcsere) fokozódásához csökkent táplálékfelvétel társult, amely hosszabb távon 
testtömegcsökkenéshez vezethet. 
 
Kulcsszavak: ciklamát, aceszulfám-K, meghőmérséklet, táplálékbevitel, centrális, peritoneális  
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Xie Junjie1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend  

CONFOUNDING FACTORS IN DIAGNOSIS DROWNING 

Célkitűzés: To analyse the possibility of false-positive results of diatom testing. To identify the confounding 
factors in the diagnosis of drowning. Adatok és módszerek: Forensic autopsy, diatom tests and retrospective 
comparisons were performed at Medical School, University of Pécs. The statistical analysis was performed 
with Microsoft Excel software, using the following statistical methods: descriptive (absolute and relative 
frequency, mean ± standard deviation, minimum, maximum) and the Fisher’s exact test. Eredmények: All 
cases were 86 (n = 86) which in Baranya County, Hungary, autopsy cases 36 and retrospective cases 50. In 
the near-drowning group, there were 5 cases (n = 5), the mean of age (years old) 51.2 (max 82, min, SD 31.35). 
The mean of the survival time (days) 3.6 (max 6, min 1, SD 2.10), and the results of lung/spleen samples in 
near-drowning group, the two-tailed P-value = 0.0476, it was considered as statistically significant. There 
were 31 cases of non-drowning (n = 31), age mean 68.03, maximum 94 and minimum 34, SD 18.21, all of the 
cases were negative in lung samples and spleen samples. We had also reviewed 50 the results of the confirmed 
drowning cases (n = 50), in lung samples, two-tailed P-value = 0.0025 (p<0.05), the lung/spleen and the 
results, which was considered as statistically significant. The positive results of the diatom tests in 
drowning/near-drowning, positive cases had 35 in lung samples (n = 35) and in spleen samples there were 17 
cases (n = 17), the two-tailed P-value = 0.0003 (p<0.05), it had to consider as statistically significant between 
lung/spleen samples and results in drowning/near-drowning cases. Következtetések: After 6 days of survival 
time, diatoms in the lung tissue might be detected. The false-positive in non-drowning cases might not occur. 
The confounding factors are the following: survival time, the results of spleen samples and the condition of 
near-drowning etc. The lung samples in diatom tests might be an essential investigation and it was more 
precise in the diagnosis of drowning, we suggest that spleen sample might apply as a supplementary test to 
confirm the results. 
 
Kulcsszavak: Forensic nurses, Forensic medicine, Drowning, Near-drowning, Non-drowning, Diatom, 
Diatom test, Diagnosis of drowning, Confounding factors, Fisher’s exact test.  
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Zóka Dezsőné1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelező munkarend 

K-VITAMIN ANTAGONISTÁT SZEDŐ BETEGEK ISMERETEINEK A FELMÉRÉSE, 
EDUKÁCIÓ HATÁSA AZ INR ÉRTÉKEKRE 

Célkitűzés: A vénás thromboemboliás betegségek megelőzése céljából, széles körben alkalmazott kezelési 
lehetőség a K-vitamin antagonista gyógyszerek. A kezelés hatékonyságát a diéta a beteg compliance, 
gyógyszerszedési szokások, recept nélkül kapható gyógyszerek is befolyásolhatják. Célunk, hogy felmérjük a 
K vitamin antagonistát szedő betegek kezeléssel kapcsolatos tudását és annak függvényében az INR célérték 
eléréseiket Adatok és módszerek: A vizsgálatba 2018 és 2020 közt, Somogy megyei háziorvosi praxisokban, 
120 – 18 év feletti – K-vitamin antagonistát szedő betegeket vontunk beirányított mintavétellel, a vizsgálat 
utánkövetése során 90 beteg adatait elemeztük. A betegek K vitamin antagonista kezeléssel kapcsolatos 
ismereteit saját kérdőívvel mértük fel – saját szerkesztésű írásos edukációt megelőzően és követően. INR 
értékek a medikai rendszerekből kerültek rögzítésre a vizsgálat előtt és után 6-6 hónapos időszakban. Az adott 
kérdések megválaszolására a megfelelő statisztikai analízishez (t-próba, χ2, ANOVA, Korreláció, Leíró 
statisztika.) Microsoft Excell 2016 és SPSS 22 softwareeket használtunk. Eredmények: A betegek több mint 
a fele nem rendelkezik megfelelő tudással. Az edukáció után kitöltött kérdőívek pontszáma szignifikánsan 
javult, ennek ellenére az INR célértéket elérő betegek aránya nem lett magasabb.  Az első kérdőív edukáció 
előtti és az INR átlag között nem találtunk szignifikáns összefüggést. A második kérdőív és az edukáció utáni 
hat hónap INR átlagával pozitív irányú, gyenge erősségű szignifikáns összefüggést (p=0,006; r=0,288). 
Következtetések: Az eredményeink alapján kijelenthetjük, hogy az iskolai végzettség és az életkor nincs 
összefüggésben a betegek edukáltsági szintjével. Az edukáció hatására javult a betegek tudásszintje. 
Eredményeink felvetik, hogy ellenjavallat hiányában az új típusú anticoaguláns gyógyszerek használata 
nagyobb betegbiztonságot jelenthet. 
 
Kulcsszavak: K- vitamin antagonista, edukáció, INR érték 
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Zsebi Eszter1 
1Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend  

SERDÜLŐKORÚ KAJAKOSOK VÁLLFÁJDALMÁNAK KEZELÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ 
ELEMZÉSE GYÓGYTORNA ÉS TERRIER- TECHNIKA ALKALMAZÁSÁVAL 

Célkitűzés: A kajakozás során nagy igénybevétel hárul a rotatorköpeny, illetve a lapocka körüli izmokra, ami 
befolyásolja a megfelelő vállövi, vállízületi működést. Vizsgálatunk célja, hogy összehasonlítsuk a felső 
végtagi izmokra és ízületre gyakorolt hatását a Terrier- technikának, gyógytornának az alap terhelést végző 
kontroll csoporttal szemben. Adatok és módszerek: A vizsgálatban 15 vállízületi, vagy vállövi lágyrész 
fájdalommal rendelkező serdülőkorú igazolt kajakos sportolót vontunk be, akiket randomizált módon három 
csoportra osztottunk és 5 héten át tartó kezelést, illetve megfigyelést végeztünk. A I. csoport: 5 fő (16,6±1,14) 
eset csoport, akik a kötelező edzésszámon felül, heti 5 alkalommal Terrier féle lágyrész technikával kezeltünk. 
A II. csoport: 5 fő (15,4±1,52) intervenciós csoport, akik a kötelező edzésszámon felül, heti 7 alkalommal 
nyújtó és erősítő gyógytorna gyakorlatokat végeztek. A III. csoport: 5 fő (16,8±1,3) passzív kontroll csoport, 
kizárólag az edző által előírt terhelést végezte (11 edzés/hét). Objektív és szubjektív tesztekkel felmértük az 
aktív mozgásterjedelmet a vállízületben (flexios, extenzios, abductos, kirotatios és berotatios irányokba), 
továbbá az izomerőt, és elvégeztük a Lift- off tesztet. Eredmények: Az öthetes tréning végére az eset 
csoportban szignifikáns különbséget detektáltunk a terápia előtt mért adatokhoz képest az ergofet 
dinamometerrel mért trapezius inferior izomerejében az I. csoportban, p=0,010. A II. csoportban a Lift- off 
teszt eredményében lett jelentős mértékű változás a kezelés elején mért eredményekhez képest, p= 0,034. A 
III. csoportban jelentős mértékű változást nem találtunk. Következtetések: A tanulmány elsődleges 
eredményeként elmondhatjuk, hogy a Terrier- technika valamint a gyógytorna megfelelő kiegészítése az 
intenzív edzést végző sportolóknak. Már a rövidtávú kezelés is jelentős mértékű változást eredményezett az 
izomerőben és a nyújthatóságban. A fájdalom csökkenése, és az izmok flexibilitása javítja a teljesítményt. A 
sportolók gyógy és rekreációs kezelése rövid és hosszútávon teljesítménynövelő hatást eredményezhet, 
valamint csökkenti az izom és ízületi sérülések kialakulását. 
 
Kulcsszavak: kajak, fájdalom, váll, Terrier- technika  
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Zsemlye Zoltánné1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelező munkarend  

EGÉSZSÉGMAGATARTÁS – RIZIKÓMAGATARTÁS ÉS A MUNKAHELYI 
PSZICHOSZOCIÁLIS TÉNYEZŐK KÖZÖTTI KAPCSOLAT VIZSGÁLATA ÁPOLÓKNÁL 

Célkitűzés: Kutatásunk célja volt felmérni az ápolók egészségmagatartását, és az azt befolyásoló munkahelyi 
pszichoszociális tényezőket. Adatok és módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti kutatásunkat 2020-ban, 
Veszprémben (n=104) végeztük. Egyszeri, kényelmi mintavétel, szakértői kiválasztásával a fekvőbeteg ellátó 
kórházi osztályokon dolgozó ápolókat szólítottunk meg. Az adatgyűjtéshez saját szerkesztésű és standard 
kérdőíveket alkalmaztunk (COPSOQ II, MSPSS). A statisztikai elemzést khi-négyzet -, t-próbával és 
korrelációszámítással végeztük (p <0,05). Eredmények: A válaszadók 2/3-a heti 40 óránál többet dolgozik, 
1/3-a dohányzik és napi 3 kávénál többet fogyaszt, 38,46%-a rendszeresen sportol, 1/3-a fizikailag, 1/4-e 
érzelmileg érezte magát kimerültnek az idő nagy részében. Az egészségi állapot mutatói a munkahelyi 
pszichoszociális rizikótényezőkkel (munka követelmény, munka és magánélet egyensúlya) és a védő 
faktorokkal (szervezet és együttműködés, bizalmi légkör) korreláltak (p<0,05). A szerfogyasztás és az ápolói 
pályán eltöltött idő nem mutatott kapcsolatot a munkahelyi pszichoszociális terheléssel (p>0,05). A 
munkahelyi kockázati tényezők emelkedése együtt járt az üres kalóriák fogyasztási gyakoriságának 
növekedésével (p<0,05), de a rendszeres sportolás mértékét csökkentette (p<0,05). A munkahelyi környezet 
protektív faktorai pozitív irányú kapcsolatot mutattak a társas támogatással és a szabadidő passzív eltöltésének 
mértékével (p<0,05). Következtetések: A munkahelyi követelmények befolyásolják az ápolók 
egészségmagatartását, ezért a jövőben az ebből eredő megterhelés kedvezőbb irányú változását 
esetmegbeszélés biztosításával, az elvárások csökkenését kezelhető beteg – ápoló rátával, a túlórák 
eliminálásával lehetne elérni. 
 
Kulcsszavak: Kulcsszavak: Egészségmagatartás, rizikómagatartás, munkahelyi pszichoszociális tényezők  
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Zsiborács Dominika1 
1Pécs – ápolás és betegellátás – gyógytornász III. évfolyam, nappali munkarend  

TÜKÖRTERÁPIA HATÉKONYSÁGA A KORAI POST-STROKE IDŐSZAKBAN AZ 
ALSÓVÉGTAG ÉS A JÁRÁS FUNKCIÓK TEKINTETÉBEN- KONTROLLÁLT VIZSGÁLAT 

Célkitűzés: Korai-post stroke időszakában fontos feladat a betegek mielőbbi rehabilitációja, mozgásuk 
minnél előbbi reedukációja. Kutatásunk célja felmérni a tükörterápia hatékonyságát alsóvégtagra az izomerő, 
az aktív ROM, az egyensúly-koordináció, a járás képesség változására korai rehabilitációs időszakban lévő 
stroke-os betegek körében. Adatok és módszerek: Prospektív, longitudinális, kvantitatív kutatásunkba 22 
stroke-os beteg került beválasztásra (vizsgált/kontroll csoport: 11/11 fő). A betegek mozgástartományát Fugl-
Meyer alsó végtag tesztjével (FM), aktív mozgástartományát (aROM) goniométerrel, egyensúly-
koordinációját Berg Balance (BBS) teszttel és járás képességét Time up and go (TUG) és 10m-es járás teszttel 
vizsgáltuk. A vizsgált csoport tagjai 1 hónapos konvencionális gyógytornát kiegészítve tükör terápiás 
foglalkozáson vettek részt hetente 5 alkalommal napi 30 percen keresztül. A kontroll csoport tagjai 
konvencionális gyógytornán vettek részt. Az adatok elemzéséhez SPSS 22.0 szoftvert alkalmaztunk. Az 
eredményeket p<0,05-nál tekintettük szignifikánsnak. Eredmények: A vizsgálati csoportban az alsóvégtag 
izomereje minden izomcsoportban (p<0,05), az alsóvégtag aROM minden iránya (p<0,05) és a Fugl-Meyer 
teszt esetében minden rész eredmény (p<0,05) szignifikánsan változott, kivéve a passzív ízületi fájdalom 
(p=1,00). A BBS (p=0,03), a 10 m-es járás teszt (p=0,18) szignifikánsan változott, a (TUG) esetében javulás 
történt, de nem szignifikánsan (p=0,091). Következtetések: A tükör terápia konvencionális gyógytornát 
kiegészítve hatásosnak bizonyult stroke-s betegek rehabilitációjában. 
 
Kulcsszavak: stroke, tükörterápia, rehabilitáció, alsóvégtag  
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Prof. dr. Gyulai Rolland 

Prof. dr. Soltész Gyula 

Pusztai Dorina 

Rozmann Nóra 

Sélleyné dr. habil. Gyuró Mónika 

Sipos Dávid 

Szabó László 

Szebeni-Kovács Gyula 

Szekeresné dr. Szabó Szilvia 

Szép Hedvig 

Szilágyi Brigitta 

Szunomár Szilvia 

Takács Alíz 

Tardi Péter 

Tóth Bettina 

Tóthné Steinhausz Viktória 

Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva 

Varga Bernadett  

Varga Veronika 

Vassné dr. habil. Lakatos Ágnes  
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ELŐADÓK NÉVMUTATÓJA 

Név Szekció előadás Absztrakt 
Antal Dorottya  8 37 
Bakos Angelika  32 38 
Bakos Titanilla  39 39 
Balogh Vivien  40 40 
Bányai Alexandra  41 41 
Barna Gergely Soma 24 42 
Bátor Gábor László 28 43 
Baumann-Kiss Renáta  18 44 
Bényi Anna Erzsébet 13 45 
Berta Gábor  18 46 
Blatniczky Anna Laura 34 47 
Bodroginé Kalina Andrea 13 48 
Bogár Bence  24 49 
Botás Alexandra  18 50 
Breier Katalin Viktória 20 51 
Brunner Kinga  52 52 
Buglák Martina  34 53 
Czakó Dorina Evelin 20 54 
Czerpán Cintia  26 55 
Czirják Bettina  18 56 
Csák Anna  34 57 
Csathó Luca Éva 32 58 
Csonka Anna Zsófia 28 59 
Dósa Nikolett  34 60 
Erdődi Gyöngyvér  8 61 
Fekete Dóra  22 62 
Fekete Hanga  20 63 
Frank Eszter Anita 11 64 
Galambosi Rebeka  22 65 
Gárdos Lili  11 66 
Gerendai Enikő  32 67 
Gillich Viktória  30 68 
Gombárovity Elvira  18 69 
Gönczy Gergő  22 70 
Gyetvai Krisztina  13 71 
György Anita  34 72 
Heck Róbert Roland 26 73 
Hegyháti Kinga  8 74 
Heidecker Barbara  16 75 
Hoffmann Edina  16 76 
Horváth Alexandra Mónika 32 77 
Horváth Patrik Zoltán 24 78 
Horváth Réka  22 79 
Horváth Robertina  20 80 
Illés Zsófia  29, 30 81, 82 
Iváncsics Erika  18 83 
Jáger Zsuzsanna  22 84 
Járó Cipriána Kitti 24 85 
Jauch Melinda  24 86 
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Név Szekció előadás Absztrakt 
Jenei Tímea  8 87 
Kajos Luca Fanni 30 88 
Kántor Réka  16 89 
Kánya Georgina  19 90 
Kedves András  26 91 
Kelemen Klaudia  19 92 
Kenéz Mercédesz  16 93 
Kerekes Nóra  35 94 
Kiss Domonkos  28 95 
Kiss József  8 96 
Kiss Vivien  20 97 
Kocsis Kata  35 98 
Koncz Vanda  11 99 
Kovács Ádám  28 100 
Kovács Alíz Petra 8 101 
Kovács Beátrix  26 102 
Kovács Bettina Fruzsina 30 103 
Kovács Dominik Norbert 30 104 
Kovács Dóra  26 105 
Kovács Dorina  26 106 
Kovács Ildikó Ágnes 30 107 
Kovács Szandra  16 108 
Kovacsik Milán 24 109 
Kőhegyi Rebeka  32 110 
Kövesdi Orsolya Liza 9 111 
Kresz Ábris  31 112 
Kriszt Georgina  13 113 
Krizsik Noémi  13 114 
Kurucz Balázs  25 115 
Kvak Erika Eliza 14 116 
Lászlóné Gurály Anita 27 117 
Lénárt Eszter  17 118 
Lengyel Anna  16 119 
Lipták Zsófia  17 120 
Lukács Erzsébet  27 121 
Marosvári Dóra  14 122 
Masatsch Anikó  9 123 
Meher Muhammad Zeeshan 19 124 
Moldoványi Márton  28 125 
Molnár Edit  9 126 
Molnár Viktória  11 127 
Mondovits Krisztina  19 128 
Müller Zsófia Zita 28 129 
Nagy Anita  27 130 
Nagy Dorottya Rita 9 131 
Nagy Richárd  25 132 
Nagy Tamás  29 133 
Németh Beatrix  14 134 
Németh Enikő  29 135 
Németh Zsófia  17 136 
Némethné Szebelédi Annamária 17 137 
Nyitrai Regina  14 138 
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Név Szekció előadás Absztrakt 
Oltyán Dóra  35 139 
Őri Regina  17 140 
Pammer Milán  14 141 
Papp Bernadett  19 142 
Papp Klaudia  33 143 
Papp Nóra  144 144 
Perecz Brigitta  145 145 
Peresztegi Dóra  146 146 
Pethő Anna  147 147 
Petkovics Réka Viktória 148 148 
Petrik Dorina  149 149 
Pichner Anna  19 150 
Póczak-Szummer Vanda  19 151 
Priskin Gábor  25 152 
Prisztács Tímea Ilona 35 153 
Pummer Renáta  6 154 
Pusztai Noémi  29 155 
Rausch Levente  6 156 
Reinhoffer Rebeka  15 157 
Rónay Barbara  22 158 
Rozner Klaudia  31 159 
Rus Bernadett  33 160 
Sabalo Luilmar Fragoso 6 161 
Sain Henrietta  6 162 
Sándor Henrietta  6 163 
Sáska Lili  29 164 
Schmidinger Andrea  23 165 
Schváb Dóra  23 166 
Simon Csenge  23 167 
Sinka Gréta Csilla 21 168 
Solymár Dániel  12 169 
Stolcz Mária  23 170 
Süle-Szigeti Atilla  21 171 
Süsleczné Kiss Edina 6 172 
Szabados Bence  7 173 
Szabó Diána  33 174 
Szabó Dorottya Zsófia 9 175 
Szabó Krisztina  12 176 
Szabó Nanetta  9 177 
Szentei András  29 178 
Széphelyi Klaudia  10 179 
Szijártó Rozália  10 180 
Szőke Adél  29 181 
Takács Barbara  7 182 
Teglovics Lúcia  10 183 
Tompa Márk Attila 27 184 
Tóth Eszter  23 185 
Tóth Máté  7 186 
Tóth-Balogh Stella  12 187 
Vági Márton  29 188 
Varga Dorottya  31 189 
Vasas Viktória  15 190 
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Név Szekció előadás Absztrakt 
Vecsernyés Mónika  191 191 
Veres Zoltán József 192 192 
Viderker Rita  7 193 
Vörös Viktória  31 194 
Willy Dóra  12 195 
Xie Junjie  196 196 
Zóka Dezsőné  7 197 
Zsebi Eszter  21 198 
Zsemlye Zoltánné  199 199 
Zsiborács Dominika  200 200 
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A KONFERENCIA SZERVEZŐI 

Prof. dr. Figler Mária 

Dr. habil. Oláh András 

Dr. Hock Márta 

Dr. habil. Lampek Kinga 

Emődy Barnabás 

Varga Bernadett 

Varga Gábor 

Kovács Gábor 

Dr Stromájer-Rácz Tímea 

Potyondi Dorina 

Tóth Krisztina 

Horváthné Pál Brigitta 

Hollender Anikó 

Niedling Csabáné 
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