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 Egészségtudományi Kar 

Témavezető neve: KARAMÁNNÉ dr.Pakai Annamária  

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: 
Emlőszűrésen való megjelenés motivációjának és távolmaradásának vizs-

gálata alacsony iskolai végzettségűek körében. 

Problémafelvetés: 

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

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

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

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

jában indult el a 45–65 év közötti nők számára 2 éves szűrési intervallummal. A 2000–2007 

közötti emlőrákszűrés hazai részvételi mutatóit az OEP finanszírozási adatbázisából Boncz és 

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

emlőfelvételen részt vettek aránya (átszűrtség) a 2000–2001-es 7,4%-ról a 2006–2007-es szer-

vezett emlőszűrési ciklusban 29,4%-ra emelkedett. Az országos lefedettség (átszűrtség + átvizs-

gáltság) a szervezett szűrés hatására 26,2%-ról (2000–2001) 49,7%-ra (2006–2007) nőtt a vizs-

gált kétéves ciklusban a 45–65 év közötti nők esetében. A magyar emlőszűrési program 3. cik-

lusának (2006–2007) arányai az 1. (2002–2003) és 2. (2004–2005) ciklushoz képest kissé csök-

kentek. 

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

latokhoz való viszonyulását, motivációit, távolmaradás okait, továbbá felmérni milyen ismere-

tekkel rendelkeznek az emlődaganatok kialakulásáért felelős rizikótényezőkről valamint az 

emlő önvizsgálatának gyakorlatát.  

Minta elemszáma: 100 fő 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kérdőív (attitűd vizsgálat) 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária  

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: 
Méhnyakrákszűrésen való megjelenés motivációjának és távolmaradásá-

nak vizsgálata alacsony iskolai végzettségűek körében. 

Problémafelvetés: 

Hazánkban a rosszindulatú daganatos megbetegedések halálozási aránya rendkívül kedvezőtlen, 

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

szágon a rosszindulatú daganatok okozta korai halálozás messze meghaladja az Európai Unió 

(továbbiakban EU) átlagát, 1,8 szerese annak. A Nemzetközi Rákregiszter és a KSH adatai azt 

bizonyítják, hogy hazánkban évente kb. 30-35 ezer ember hal meg különböző rosszindulatú 

daganatos betegségben. Közel 5 ezerre tehető a női rosszindulatú daganatokból eredő mortali-

tás, különösen kiugró az EU átlaggal szemben. A méhnyakrák okozta korai halálozás 3,5-szer 

magasabb az EU átlagnál. 

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

latokhoz való viszonyulását, motivációit, távolmaradás okait. 

Minta elemszáma: 100 fő 
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 Egészségtudományi Kar 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária  

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

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

édesanyjai körében. 

Problémafelvetés: 

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

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

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

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

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

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

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

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

tással szemben. 

Minta elemszáma: 100 fő 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária  

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

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

éves korú gyermekeknél. 

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

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

láltsági mutatók tekintetében.  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kérdőív, dokumentumelemzés 

Minta elemszáma: 100 fő 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2  
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 Egészségtudományi Kar 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária  

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Caries profilaxis gravidák körében. 

Problémafelvetés: 

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

tozása az íny ereiben fokozott vérátáramlást eredményez, amely az ínyen, illetve a fogakon 

jelenlévő lepedék esetén fokozott immunreakcióban nyilvánulhat meg. A terhesség alatt kiala-

kuló ínygyulladás oka elsősorban az elégtelen szájhigiénia következtében lerakodó plakk, és 

nem a magasabb hormon szint. 

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

mérni a dentális státuszukat. 

Minta elemszáma: 100 fő 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2  

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

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

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: A méhnyakrákban szenvedő betegek életminőség vizsgálata 

Problémafelvetés: 

Hazánkban a rosszindulatú daganatos megbetegedések halálozási aránya rendkívül kedvezőtlen, 

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

szágon a rosszindulatú daganatok okozta korai halálozás messze meghaladja az Európai Unió 

(továbbiakban EU) átlagát, 1,8 szerese annak. A Nemzetközi Rákregiszter és a KSH adatai azt 

bizonyítják, hogy hazánkban évente kb. 30-35 ezer ember hal meg különböző rosszindulatú 

daganatos betegségben. Közel 5 ezerre tehető a női rosszindulatú daganatokból eredő mortali-

tás, különösen kiugró az EU átlaggal szemben. A méhnyakrák okozta korai halálozás 3,5-szer 

magasabb az EU átlagnál. 

Vizsgálat célja a méhnyakrákban szenvedő betegek életminőségének vizsgálata standard kérdő-

ívek segítségével. 

Minta elemszáma: 100 fő 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
dokumentumelemzés, standard kérdőív 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 
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 Egészségtudományi Kar 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Migrénben szenvedő fiatalok nők életminőségének vizsgálata 

Problémafelvetés: 

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

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

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

nya a menses megjelenésével emelkedik, fiúkban a kor előre haladtával a migrén sokszor egyre 

ritkábban jelentkezik. 

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

sát az életkor és az migrén súlyosságának függvényében. Vizsgálni, hogy a gyógyszeres keze-

lés, diéta hogyan befolyásolja a saját életminőségének alakulását.   

Minta elemszáma: 100 fő 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
dokumentumelemzés, standard kérdőív 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr. Pakai Annamária  

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

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

Problémafelvetés: 

Az asztma napjainkban a leggyakoribb, folyamatos szakorvosi gondozást igénylő krónikus 

gyermekkori megbetegedés. A fejlett ipari országokban előfordulása a gyermekkori népesség-

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

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

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

gyan befolyásolja a saját és családjuk életminőségét.  Standard kérdőív felhasználásával vizs-

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

a pszichés tünetek az életkorral, az asztma súlyosságával, vagy az aktuális asztmatünetekkel. 

Minta elemszáma: 100 fő 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
dokumentumelemzés, standard kérdőív 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2  

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 
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 Egészségtudományi Kar 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária  

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Külföldi hallgatók egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének a vizsgálata 

Problémafelvetés: 

Kevés információval rendelkezünk arról, hogy a PTE Egészségtudományi Karán tanuló külföl-

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

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

geit és az ellátással való elégedettséget. 

Minta elemszáma: 100 fő 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 kérdőív 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: 
A sztóma hatása a párkapcsolati és szexuális életre 

 

Problémafelvetés: 

A második leggyakoribb daganatos megbetegedésnek számító vastag- és végbél környékét érin-

tő tumoros elváltozások műtéti kezelése mára igen eredményesnek mondható a fejlett sebészeti 

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

betegséggel küzdőknek számtalan fizikai és pszichés megterhelést kell elviselniük, sőt ezen 

túlmenően gyakran még egy olyan életmentő műtéti eljárás végrehajtása is szükségessé válik, 

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

rítve őket. Napjainkban már elengedhetetlen, hogy az ilyen típusú betegségben szenvedők a 

biopszichoszociális perspektíva keretében megfelelő fizikai-pszichés állapot és általános 

egészségi állapot, éleminőségi aspekusai minitorozva legyen. 

 

Feldolgozás során alkalmazható 

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

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

százalék, átlag, szórás 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
3 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 
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 Egészségtudományi Kar 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK  

Téma címe: 
Inzulinpumpával kezelt 1-es típusú diabetes mellitusos betegek életminősé-

gének vizsgálata  

Problémafelvetés: 

Problémafelvetés: 

Az anyagcserekontroll minősége alapvető szerepet játszik a diabetes késői szövődményeinek 

fellépésében és progressziójában. Az intenzív terápiával elérhető a jobb anyagcsere-egyensúly 

késlelteti a retino-,nephro- és neuropathia fellépését, illetve lassítja progressziójukat. Az intenzív 

terápia vagy inzulin napi többszöri adásával (PEN) vagy inzulinpumpa-kezeléssel valósítható 

meg. A napi többszöri inzulin adásával (PEN) a betegek mindennapjai túlságosan rögzültek, a 

beteg élete a kezeléshez kell hogy igazodjon. Az inzulinpumpával ezek és problémák is kiküsz-

öbölhetőek 

A vizsgálat célja, hogy összefüggést találjunk az egyes típusú diabetes mellitusos betegek inzu-

linpumpával történő kezelése és a megvalósult jobb életminőség között illetve felkutassuk, hogy 

a pumpahasználók között valóban kisebb százalékban fordul elő diabeteses szövődmény a kont-

rolláltabb terápiának köszönhetően 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kérdőív, dokumentumelemezés 

Szükséges és alkalmazható sta-

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

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK  

Téma címe: A gyulladásos bélbetegségben szenvedő fiatalok életminősége 

Problémafelvetés: 

A nem fertőzéses eredetű gyulladásos bélbetegségben szenvedő egyének száma az utóbbi évek-

ben jelentős emelkedést mutat, maga a betegség ismeretlen eredetű, krónikus lefolyású. Két 

gyakori formája a colitis ulcerosa és a Crohn-betegség. 

Cél rávilágítani azokra a tényezőkre, amelyek negatívan befolyásolják a gyulladásos bélbeteg-

ségben szenvedő fiatal felnőttek életminőségét. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kérdőív, dokumentumelemezés 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 
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 Egészségtudományi Kar 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Endometriosisban szenvedő betegek életminőség vizsgálata 

Problémafelvetés: 

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

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

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

nők 70%-ának panaszai mögött találjuk e betegséget.  

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

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

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Standard kérdőívek 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Női reproduktív szervi daganat az életminőség szempontjából 

Problémafelvetés: 

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

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

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

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

méhnyakrák és az emlőrák kezelése sebészeti beavatkozással, radiotheraiával, és chemothera-

piával történhet. A kezelt betegek között magas az 5 éves túlélés, ezért az életminőség értékelé-

se és a hosszú távú javítása elengedhetetlen. Fontos azokat a tényezőket vizsgálni, ami jelentő-

sen befolyásolja az életminőséget. 

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

li kezelések összefüggésének kontextusában. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Standard kérdőívek 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 
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 Egészségtudományi Kar 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Szorongás és depresszió vizsgálata a várandósok körében 

Problémafelvetés:  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Standard kérdőívek 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Anya mentális egészsége koraszülés esetén 

Problémafelvetés:  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Standard kérdőívek 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Szoptatást hatékonyságát befolyásoló tényezők validált kérdőív segítségével 

Problémafelvetés:  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Standard kérdőívek 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

varianciaanalízis) 
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A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Bornemisza Ágnes 

Témavezető munkahelye: PTE ETK KKK 

Téma címe: Kisgyermekes családok szabadidő eltöltésének szokásai 

Problémafelvetés: 

A kisgyerekes családi életszakasz több szempontból is speciális, mivel a későbbi 

életszakaszokhoz képest a családnak fokozottabban kell figyelembe venni a kis-

gyermekek speciális szükségleteit, ami a család többi tagjától is alkalmazkodást 

igényel.  Milyen a kisgyermekes családok szabadidő eltöltésének szokásai? 

Mennyire tudatosan alakítják az értékes szabadidő minőségi , mennyiségi adott-

ságait és igazítják ezt a gyermek(ek) igényeihez? Milyen háttérváltozókkal hoz-

hatók mindezek kapcsolatba?    

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
kérdőív vagy interjú 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 
gyakoriság, átlag, chi-néyzet, T-próba 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

Témavezető neve: Bornemisza Ágnes 

Témavezető munkahelye: PTE ETK KKK 

Téma címe: Édesanyák attitűdje a szülői kérdőívek kapcsán 

Problémafelvetés: 

 A szülők kompetenciájának segítése érdekében kerültek bevezetésre e a szülői 

kérdőívek, amelyek a védőnő gondozási munkáját is nagyban segítik. Hogy ér-

zik az érintett édesanyák, szülők, mennyire segíti őket gyermekük gondozásá-

ban, tudatos nevelésében a szülői kérdőívek vezetése, a felmerülő problémák 

megbeszélésének lehetősége a védőnővel? Vannak-e különbségek a különböző 

településtípuson élők illetve különböző iskolázottságú vagy a több 6 év alatti 

gyermeket nevelő édesanyák között?. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 saját készítésű kérdőív  

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 
egyváltozós  elemzés, T-próba, Chi.négyzet próba ,  

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 
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Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

Témavezető neve: . Bornemisza Ágnes 

Témavezető munkahelye: PTE ETK KKK 

Téma címe: 0-12 hónapos csecsemők súly és hossz percentilis változásai az elmúlt 10 évben 

Problémafelvetés: 

A gyermekgyógyászat és a csecsemőket ápoló, gondozó szakemberek számára 

elengedhetetlenül szükséges figyelemmel kísérni a csecsemők súly és hossz 

növekedését és az adatok percentilisének számítását, dokumentálását. A percen-

tilisek figyelemmel kísérése jól tükrözi a csecsemő aktuális állapotát, de fényt 

deríthet különböző elváltozásokra, megbetegedésekre. Hogyan alakult az elmúlt 

tíz évben egy adott populáción belül a csecsemők súly és hosszfejlődése, milyen 

tendenciák figyelhetők meg ezen a területen? 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Meglévő adatok, adatbázisok értékeinek elemzése 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 
egyváltozós elemzés, kereszttábla elemzés, ANOVA 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

Témavezető neve: Bornemisza Ágnes 

Témavezető munkahelye: PTE ETK KKK 

Téma címe: 
Hozzátáplálási szokások csecsemőket és kisgyermekeket nevelő édesanyák kör-

ében 

Problémafelvetés: 

A csecsemőtápláláson belül nagy jelentősége van a szakember és a szülő számá-

ra a hozzátáplálás elkezdésének, módjának, folyamatának. Milyen jellemzőkkel 

találkozhat a szakember a gyakorlatban? Mi a legelterjetebb a csecsemőket, kis-

gyermekeket nevelő édesanyák körében? 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
kérdőív vagy interjú 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 
gyakoriság, átlag, chi-néyzet, T-próba 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 
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Témavezető neve: Ferenczy Mónika (monika.ferenczy@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK SZKK 

Téma címe: Az életmód és következményeinek vizsgálata várandósság alatt 

Problémafelvetés: 

A kutatás célja felmérni, hogy az anyai életmódnak (táplálkozás, testmozgás, 

dohányzás, egyéb élvezeti szerek használatának, stressz, szorongás, életkö-

rülmények, anyagi körülmények stb.) milyen hatása van a vizsgált populáci-

óban a szülés idejére, újszülött egészségi állapotára. 

Feldolgozás során alkalmaz-

ható kutatási módszerek: 
Kérdőíves felmérés, követéses vizsgálat 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
2 próba, T-próba, leíró statisztika 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült szá-

ma: 

1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

Témavezető neve: Ferenczy Mónika (monika.ferenczy@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK SZKK 

Téma címe: A várandósok életmódjának vizsgálata védőnői szemmel 

Problémafelvetés: 
A kutatás célja felmérni, hogy a várandósság hatására változtatnak-e az 

életmódjukon a kismamák. 

Feldolgozás során alkalmaz-

ható kutatási módszerek: 
Kérdőíves felmérés 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
2 próba, T-próba, leíró statisztika 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült szá-

ma: 

1  

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 
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Témavezető neve: Ferenczy Mónika (monika.ferenczy@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK-SZKK 

Téma címe: Endometriózisban szenvedő nők életminőségének vizsgálata 

Problémafelvetés: 

Az endometriózis gyakori nőgyógyászati betegség mely nem csak a felnőtt női 

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

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

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

ségre. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
saját szerkesztésű kérdőíves vizsgálat standard kérdőívekkel kiegészítve 

Szükséges és alkalmazható sta-

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

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

 

 

 

Témavezető neve: Ferenczy Mónika (monika.ferenczy@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK-SZKK 

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

életminőség vizsgálata 

Problémafelvetés: 

Szülés szempontjából az ikervárandósságok a patológiás szülések közé tartozik. 

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

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

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
saját szerkesztésű kérdőíves vizsgálat standard kérdőívekkel kiegészítve 

Szükséges és alkalmazható sta-

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

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

  

Témavezető neve: Ferenczy Mónika (monika.ferenczy@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK-SZKK 
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Téma címe: Szabadon választott téma 

Problémafelvetés: Bármely szülészeti-nőgyógyászati betegség kapcsán életminőség vizsgálata  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
saját szerkesztésű kérdőíves vizsgálat standard kérdőívekkel kiegészítve 

Szükséges és alkalmazható sta-

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

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
3 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

Témavezető neve: Harjánné dr. Brantmüller Éva (evabrantmuller@gmail.com) 

Témavezető munkahelye: PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ  

Téma címe: Gyermekszegénység és a védőnő lehetőségei 

Problémafelvetés: 

A gyermekszegénység nemcsak a gyermekekre, hanem az egész társadalomra 

kihat. Éppen ezért az ellene folyó küzdelemnek prioritást kell élveznie. A sze-

gény és/vagy deprivált gyermekek fejlődése könnyen sérül. Egészségük, szociá-

lis készségeik gyakran gyengébbek és nagyobb eséllyel fordul elő, hogy az is-

kolában alulteljesítenek, és később munkanélkülivé, vagy akár szerfüggővé vál-

nak. A kutatás célja a gyermekszegénység gyakoriságának, mélységének, csalá-

di hátterének, kiváltó okainak, valamint lehetséges következményeinek vizsgá-

lata. Felmérni, hogy melyek a védőnők számára a beavatkozás lehetőségei. 

Minta elemszáma: Várható elemszám 150 fő 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kérdőíves felmérés, valamint interjú készítés 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 
Leíró statisztika, Chi-négyzet próba 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 
Egészségügyi Gondozás és Prevenció szak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Harjánné dr. Brantmüller Éva (evabrantmuller@gmail.com) 

Témavezető munkahelye: PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ (óraadó) 

Téma címe: Gyermekbántalmazás a családban 

Problémafelvetés: 
Minden ötödik percben meghal egy gyermek erőszak következtében a világon, 

amíg ide eljutnak, addig számos esetben lehetett volna beavatkozni a történé-

mailto:evabrantmuller@gmail.com
mailto:evabrantmuller@gmail.com
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sekbe. Több millió gyermek számára napi valóság a bántalmazás és az attól 

való félelem. Ugyanakkor az erőszak sajátos természete, hogy a gyengébbek 

felé irányul. A kutatás célja a gyermekbántalmazás különböző típusainak, a 

gyakoriságának és a hátterében meghúzódó okoknak a feltárása. Ok, okozati 

összefüggések keresése a szülők személyiségtípusa, szerfogyasztási szokásaik, 

gyermekkori traumáik és a gyermekbántalmazás között. A védőnők lehetőségei 

a probléma felismerésében és megoldásában. 

Minta elemszáma: Várható elemszám 100 fő 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kérdőíves felmérés 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 
Leíró statisztika, Chi-négyzet próba, Fisher-egzakt teszt  

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 
Egészségügyi Gondozás és Prevenció szak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Harjánné dr. Brantmüller Éva (evabrantmuller@gmail.com) 

Témavezető munkahelye: PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ (óraadó) 

Téma címe: Serdülők szexuális attitűdjét befolyásoló tényezők 

Problémafelvetés: 

A túl korán, sokszor felelőtlenül megkezdett szexuális aktivitás korunk releváns 

problémája, mely hosszútávon negatív hatást gyakorolhat az egyén életére. A 

vizsgálat célja azonosítani a serdülők szexualitással kapcsolatos attitűdjét és 

kideríteni, mely okok állnak a háttérben. Milyen mértékben befolyásolja a ser-

dülők döntését a szülők nevelési stílusa, kvalifikációja, a lakhely, a családi min-

ták, a serdülők iskolatípusa, a kortárscsoportok, a védőnő a szexuális edukáció-

ja?  

Minta elemszáma: Várható elemszám 200 fő 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
online kérdőíves felmérés 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 
Leíró statisztika, Chi-négyzet próba, T-próba 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 
Egészségügyi Gondozás és Prevenció szak, Védőnő szakirány 

 

 

 

 

mailto:evabrantmuller@gmail.com
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Témavezető neve: Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 

Iskoláskorú gyermekek kortársbántalmazással kapcsolatos tájékozottságá-

nak és prevenciós célú iskolai nevelésének felmérése  

 

Problémafelvetés: 

A kortársbántalmazás az iskolában vagy kortárs közösségekben gyakran előfor-

duló jelenség, fontos ismérve a szándékosság, az ismétlődés és az egyenlőtlen 

erőviszonyok. A kortársbántalmazás hatással lehet a gyermek aktuális és jövő-

beli közérzetére, egészségére, a gyermekek jóllétét befolyásoló, népegészség-

ügyi problémának tekinthető. Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása 

nemzetközi vizsgálat 2014-es adatai alapján a vizsgálatba bevont 42 országban a 

tanulók 1–36%-a legalább kétszer bántott másokat az adatfelvételt megelőző 

hónapokban. (Inchley J, Currie D, Young T et al. (eds.) Growing up unequal: 

gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being, 

Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Study, 2016.) Ennek ellené-

re viszonylag keveset hallunk a kortársbántalmazásról az iskolai prevenció ré-

szeként, ezért a tervezett kutatás célja felmérni az iskoláskorúak tájékozottságát 

a kortársbántalmazás fogalmáról, módjairól, következményeiről és a problémá-

val kapcsolatos prevenciós programokban való iskolai részvételükről. 

 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 

 saját szerkesztésű kérdőív és a témával kapcsolatos kérdések a HBSC kutatás 

mérőeszközéből 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány 

 

 

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

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
Zero waste (precycling) életmód orientációjának és realizálódásának meg-

határozó tényezői a családok háztartásában 

Problémafelvetés: 

A szilárd hulladékokkal kapcsolatos problémák iránti aggodalom emelkedik és 

kezelésének holisztikus megközelítésére sürgető szükségesség van. Egyes vizs-

gálatok azt mutatják, hogy a zéro waste életmóddal szembeni pozitív hozzáállás 

nem feltétlenül vezet a hulladék csökkentésének magatartásához Parizeau et al., 

2015. Érdemes megismerni, hogy a családok háztartásában milyen előnyök és 

akadályok segítik, vagy éppen hátráltatják a zéró hulladékgazdálkodás megvaló-

sítását. Feltételezhető, hogy a családfenntartók egészségmagatartás elemei szo-

rosan kapcsolódnak az egyének környezettudatosságával is, így a családok ott-

honában a zero waste szélesebbkörű alkalmazásával jár együtt. A kutatás célja 

azonosítani a zero waste életmódot meghatározó motivációkat, fogyasztási szo-

kásokat, takarékosság és tudatosság megjelenését a háztartásokban. 
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Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 saját szerkesztésű kérdőív  

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány 

 

 

 

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

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
Zeró waste életmóddal kapcsolatos ismeret, hozzáállás és elköteleződés 

vizsgálata iskolás gyermekek körében 

Problémafelvetés: 

Az elmúlt két évtizedben megjelent számos nagy horderejű globális környezet-

védelmi politikai nyilatkozatban hangsúlyozták az oktatás fenntarthatóságra 

nevelésben betöltött kiemelt szerepét. 1992-ben elsőként nemzetközi színtéren, 

később egyre több iskola tantervében és tevékenységében figyelhető meg a 

fenntartható fejlődés koncepciójának nevelése - oktatása, melyet a jelenleg ér-

vényes hazai NAT is tartalmaz. A kutatás célja megismerni az iskoláskorú 

gyermekek tudását, szemléletmódját, a hiedelmeit, a cselekvés és a változások 

megvalósításában a zéró waste (precycling, recycling, upcycling) területén be-

lül. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 saját szerkesztésű kérdőív  

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

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

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

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

választás motivációinak vizsgálata az étrend típusának tükrében 

Problémafelvetés: 

A vegetarianizmus különböző típusú étrendeket foglal magában, korlátozásuk 

szerint osztályozva Általában a vegetarianizmust úgy értjük, mint a hús kizárá-

sát az étrendből, de más kevésbé korlátozó étkezési szokások is besorolhatók a 

vegetarianizmus körébe. Ide tartoznak például a flexitaristák, akik szórványo-

san, vagy akár hetente egyszer fogyasztanak húst;pescatariansok, akik kerülnek 

minden húst, kivéve a halat és a tenger gyümölcseit; és az ovolaktovegetáriánu-

sok, akik száműznek mindenféle húst, de állati eredetű termékeket, például to-

jást és tejtermékeket fogyasztanak. A szigorú vegetáriánus étrend viszont kizár 
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minden állati eredetű élelmiszert. A veganizmus egy tágabb fogalom, amely 

magában foglalja a szigorú vegetáriánus étrend elfogadását, valamint az állati 

eredetű termékekből készült, vagy állati kizsákmányoláson alapuló egyéb fo-

gyasztási cikkek kizárását. A szigorú vegetáriánus étrendet gyakran vegán ét-

rendnek nevezik. Annak ellenére, hogy a vegetáriánus étrendnek egészségügyi 

előnyei lehetnek, különös figyelmet kell fordítani a vas, a cink, a B12- és D-

vitamin, a kalcium, a jód, az omega-3 és a fehérje megfelelő mennyiségére fel-

nőtteknél, de különösen gyermekeknél.  Az ilyen tápanyagok alacsony bevitele 

táplálkozási hiányosságokhoz vezethet, és ronthatja az egyén egészségét, nega-

tívan befolyásolva az életminőséget. Különböző motivációk vezethetnek vegetá-

riánus étrend választásához és elfogadásához, melynek megismerését célozza a 

tervezett vizsgálat valamint ezen speciális étrend önminősített egészségre gya-

korolt hatását kívánja még feltárni 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 saját szerkesztésű kérdőív + SF 36 kérdőív  

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány 

Ápolás és betegellátás alapszak, Dietetikus szakirány 

 

 

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

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 

Túlsúlyos/elhízott gyermekek az iskolában – életmódváltást segítő - támo-

gató szakember a védőnő 

 

Problémafelvetés: 

 „A kövérség nem egyszerűen csak betegség, hanem más betegségek előfutára” 

Hippokratész Az elhízás egyre növekvő problémát jelent világszerte. A WHO 

2013-as adatai szerint az elhízás mértéke 1980 óta megduplázódott. A 20 éves-

nél idősebb felnőttek 35%-a túlsúlyos, míg 11%-a elhízott. A világ lakosságá-

nak 65%-a olyan országban él, ahol a túlsúlyosság több embert öl meg, mint az 

alultápláltság. Az elhízás tehát globális problémát jelent, melyben Magyaror-

szág is érintett (Szűcs Róbert Sándor, Széll Enikő (2013): Az anyai szerepkör a 

gyermekek tudatos fogyasztói szocializációjában, Economica. 6. 58-66.). 

Kutatás célja megismerni, hogy a túlsúlyos, elhízott 13-18 éves gyerekek élet-

módváltása, mely területeken realizálódik: mindennapi szokások, tudatos táplál-

kozás, rendszeres mozgás, énkép változása és milyen tényezők, motivációk áll-

nak ennek hátterében (szakemberek tanácsai, referencia személyek). A kutatás 

lehetőséget ad a túlsúlyos/elhízott gyermekek életmódváltását segítő erőforrása-

inak a feltérképezésére is. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 saját szerkesztésű kérdőív  

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 
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A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány 

 

 

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

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
A védőnői gondozás távmonitoring eszközökkel – jövőbeni telemedicinális 

ellátás preferenciája 

Problémafelvetés: 

Az utóbbi években rohamosan terjedni kezdtek azok az eszközök, szenzorok, 

amelyek a páciensek adatait akár otthonaikban rögzítik. A telemedicina megol-

dásokkal nyert információk rendszerbe csatornázása óriási lehetőségeket rejt 

magában. Az Országgyűlés döntése értelmében, a veszélyhelyzet megszűnését 

követően is megmaradna a telemedicinális ellátások lehetősége. Az ellátás sajá-

tosságait és orvos szakmai indokoltságát figyelembe véve továbbra is lehetőség 

van a beteg - gondozott távollétében előszűrést végezni, diagnózist vagy terápiás 

javaslatot felállítani, távmonitoringot lefolytatni, gyógyszert rendelni, vagy vé-

dőnői gondozást folytatni távmonitoring eszközökkel és egyéb infokommuniká-

ciós technológiák révén hozzáférhető információk alapján.  

Kutatás célja a védőnői gondozás célcsoportjainál (területi, iskolavédőnői ellá-

tás) felmérni a telemedicina révén nyújtott ellátás formáit, vélt előnyeit, hátrá-

nyait, igénybevételének preferenciáját, jövőbeni lehetőségeit. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 saját szerkesztésű kérdőív  

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány 

 

 

 

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

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
Természetes fogamzásgátló módszer használata trendek és meghatározó 

tényezők  

Problémafelvetés: 

A gyakorlatban a természetes fogamzásgátló módszerek alkalmazása korlátozot-

tabb, mint a modern fogamzásgátló módszerekké. A természetes fogamzásgátló 

módszerek az adott időpontban alternatívái lehetnek a modern módszereknek és 

/ vagy olyan helyzetekben elsődleges fogamzásgátlási módszer lehet, amikor a 

nők vagy a pár elfogadja a váratlan várandósság lehetőségét.  A kutatás célja a 

természetes fogamzásgátló módszerek alkalmazási formáinak, a választással 

kapcsolatos okok és meghatározó tényezők megismerése valamint a használt 

módszerrel kapcsolatos elégedettség feltárása. További cél feltérképezni, hogy a 
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nőket / párokat megfelelően tájékoztatják-e az ilyen módszerek használatáról, 

azok hátrányairól és az alkalmazás esetleges hibáiról. A kapott eredmények se-

gítséget jelenthetnek a fogamzásgátlást elősegítő oktatási programok kidolgozá-

sához, megvalósításához. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 saját szerkesztésű kérdőív  

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

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

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
Szociális támogatás a szülés utáni időszakban: az anyák szükségleteinek és 

elvárásainak felmérése 

Problémafelvetés: 

A nők egy része nem érzi magát kellően tájékozottnak, támogatottnak a szülést 

követő nehéz időszakban nemcsak pszichológiai, érzelmi hanem akár gyakorlati 

szempontból sem. Kutatások szerint a szociális támogatás a szülés utáni de-

presszió egyik fő magyarázó tényezője lehet. Mégis keveset tudunk arról, hogy 

a nők miként vélekednek a szociális támogatásról a szülés utáni időszakban. A 

szociális támogatás (a házastárs és mások által nyújtott) az anyák egészségére 

való hatásával kapcsolatos szakirodalomi áttekintés azt jelzi, hogy az érzelmi, a 

kézzelfogható gyakorlati segítségnyújtás (pl. házimunka és gyermekgondozási 

tevékenység) és az információs támogatás pozitív kapcsolatban áll az anyák 

mentális és fizikai egészségével. A különféle támogatások fontossága változik a 

nők változó igényeivel, amikor várandósságról, a szülésről, majd a szülés utáni 

időszakról van szó. Az egészségügyi szakemberek egyedülálló helyzetben van-

nak a tekintetben, hogy a leendő szülőket oktassák a szülés idejéhez kapcsolódó 

szociális támogatás fontosságáról, és kritikus szerepet játszhatnak az anyák szo-

ciális hálói, illetve támogatási rendszereinek mozgósításában. Az anyák támoga-

tási igényeinek és elvárásainak meghatározása fontos lehet az anyák szülést kö-

vető rekonvaleszcencia időszakának az elősegítésében, a posztnatális periódus 

pszichés distressz kockázatának csökkentésében. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 saját szerkesztésű kérdőív  

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak, Védőnő Szakirány 
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Témavezető neve: Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
A 13-18éves fiatalok egészképének vizsgálata protektív faktorok összefüg-

gésében 

Problémafelvetés: 

A XXI. század új kihívása a védőfaktorok felkutatása a bio-pszichoszociális 

személet értelmében az élet valamennyi vetületében. Ahogy növekedett a rizi-

kófaktorok száma az utóbbi évtizedekben, úgy egyre inkább felismerésre került, 

hogy a védőfaktorok tudatos alkalmazására nagyobb szükség van, mint valaha 

bármikor. A védőfaktorok megismerése nélkül tartós sikert nem lehet elérni az 

egészségfejlesztés terén ezért a kutatás célja az iskolás korosztály egészségi 

állapotának vizsgálta az egészséget védő faktorok korrelációjában.  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 

egyénileg szerkesztett kérdőív + egészségügyi dokumentációk (óvodások, isko-

lások törzslapja) dokumentumelemzése  

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

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

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
A menopauzakorhoz kapcsolódó egyéni és közösségi egészségfejlesztés lehe-

tőségei  

Problémafelvetés: 

A változókorral a test és a lélek egyaránt rengeteg változáson megy keresztül. E 

változási folyamat természetes életkori sajátosság. A menopauzakor kiemelten 

fontos mérföldköve a reprodukciós periódusnak a nők életében, emellett az ivari 

hormonok csökkent szintjét kísérő megnövekedett morbiditási és mortalitási 

valószínűséget jelez. Az egészségfejlesztés egyik kiemelt területe lehet az élet-

közepén beálló változásokhoz való alkalmazkodás, a megváltozott funkciókhoz 

kapcsolódó életmód tanácsadás.  

Kutatás célja a női változókorhoz kapcsolódó egészségfejlesztési feladatok 

vizsgálata az érintettek nevezett témával kapcsolatos ismereteinek, saját erőfor-

rásainak és a segítő erőforrások iránti igényének felmérése, ami lehetőséget 

teremt mind az egyéni, mind a közösségi egészségfejlesztési programok célirá-

nyos tervezéséhez, szervezéséhez. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
egyénileg szerkesztett kérdőív  

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir- Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 
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dethető a téma: 

 

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

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
Munkavégzéssel kapcsolatba hozható csont-, izomrendszer megbetegedések 

gyakoriságának vizsgálata a védőnők, ápolók körében 

Problémafelvetés: 

A munka az élet fontos része, egyes munkavállalók foglalkozási sajátosságai 

miatt különösen fogékonyak lehetnek a munkával kapcsolatos mozgásszervi 

elváltozásokra. Az ergonómiai kockázatok komoly egészségügyi veszélyt jelen-

tenek a védőnők, az ápolók számára is, mozgásszervi fájdalmat okozhatnak, és 

csökkenthetik az életminőséget. A védőnők – ápolók körében nincs elegendő 

szakirodalom a munkavégzéssel összefüggő mozgásszervi megbetegedések 

gyakoriságáról és kockázati tényezőiről. A kutatás célja a területi, az iskolavé-

dőnők, az ápolók munkával kapcsolatos csont- és izomrendszeri megbetegedé-

seinek, fájdalmainak vizsgálata és azoknak a foglalkozási és társadalmi-

demográfiai tényezőkkel, általános egészségi állapottal való összefüggéseinek 

felmérése. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 saját szerkesztésű kérdőív 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

Ápolás és betegellátás alapszak, Ápoló szakirány 

 

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

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
Védőnők, ápolók egészségi állapotának és egészségszorongásának vizsgála-

ta 

Problémafelvetés: 

Az egészség, valamint annak védelme az ember alapvető értékei közé tartozik. 

Számos foglalkozási területen történtek már kutatások az egészségi állapotot 

illetően, azonban a védőnők, ápolók körében kevés kutatási adat áll rendelkezés-

re. Kutatás célja a kora gyermekkori ellátásban dolgozó védőnők, ápolók 

egészségi állapotának (objektív, szubjektív egészségi problémák, mentális 

egészség, vitalitás) és egészségszorongásának (az egészségi állapottal kapcsola-

tos aggodalmak, a testi történésekre irányuló figyelem, valamint egy potenciális 

betegség következményei) valamint az azt befolyásoló tényezőknek a megisme-

rése.  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 

saját szerkesztésű kérdőív + SF 36 kérdőív + Rövidített Egészségszorongás-

kérdôív (Short Health Anxiety Inventory) 

 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 
egy- és kétváltozós elemzések 
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A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

Ápolás és betegellátás alapszak, Ápoló szakirány 

 

 

 

 

 

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

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: Szerepek változása – a szülősség első hat hónapja 

Problémafelvetés: 

A posztnatális időszak stresszes időszak egy nő életében, hirtelen és intenzív 

változásokkal a szerepeiben és felelősségében. A nők többségének aggályai és 

félelmei vannak a gyermekneveléssel és a változó szerepükkel kapcsolatban. A 

szülősség kialakulása a családi életciklus egyik legdrámaibb fejlődési átmenete. 

Alapos változásokat igényel az életmódban, a szerepekben és a kapcsolatokban. 

A szülői élethez való alkalmazkodás nem könnyű, számos olyan helyzetről van 

szó, amely stresszt, érzelmi zavart okozhat; fáradtsághoz, alvászavarhoz, túlter-

heléshez és az élet dinamikájának újraszervezéséhez kapcsolódik, ami jelentő-

sebben az anyát érinti.  

A kutatás célja a szülői szerepek kialakulásának feltárása annak az első hat hó-

napjában, valamint ennek az átalakulási folyamatnak a szülők egészségére és 

jólétére gyakorolt hatásainak a megismerése. A felmérés lehetőséget teremthet 

az egészségügyi szakemberek számára a szülői szerep antenatalis és postnatalis 

felkészülésének hatékony támogatásához. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 

saját szerkesztésű kérdőív  

 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 
egy- és kétváltozós elemzések 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

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

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: Élelmiszerekkel kapcsolatos tudás, mint az egészségértés egyik eleme 
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Problémafelvetés: 

Az élelmiszerek a mindennapi életben, a betegségek megelőzésében illetve a 

krónikus betegségek kialakulásában betöltött jelentős szerepe felhívja a figyel-

met az egyének élelmiszerekkel kapcsolatos tudásának mérésére, ami az 

egészségismeret sajátos formája és a jövőbeni egészségfejlesztési tevékenységek 

fókusza lehet. Az elmúlt 25 évben az élelmiszerekkel kapcsolatos tudás (FL 

Food literacy) egyre fontosabbá vált az élelmiszer- és táplálkozás tudományi 

kutatásokban. Az élelmiszerekkel kapcsolatos tudás a lakosság egészségének 

kulcsfontosságú tényezője és úgy tekintik, hogy alkalmas összetett közegész-

ségügyi problémák kezelésére az elhízástól a környezeti fenntarthatóságig.  A 

lakosság étkezési szokásainak javítása társadalmi és sokrétű feladat, mely meg-

követeli a társadalmi kontextus megértését, de az egyének táplálkozással kap-

csolatos készségeit és képességeit is.  Az élelmiszerekkel kapcsolatos tudás az 

élelmiszerekkel és a táplálkozással kapcsolatos alapvető információk beszerzé-

sének, feldolgozásának és megértésének képessége illetve ezen információk 

alkalmazásának kompetenciája, ami magába foglalja az ételkészítési készsége-

ket, az egészséges ételek választásához szükséges képességeket, az élelmiszer-

választás egészségre, környezetre és gazdaságra gyakorolt hatásainak megérté-

sét is. Az élelmiszerekkel kapcsolatos tudás az egészségügyi műveltség formája. 

Kutatásunk célja a felnőtt lakosság élelmiszerekkel kapcsolatos tudásának fel-

mérése az SFLQ (The short food literacy questionnaire) kérdőív segítségével, 

ami az egészséges táplálkozáshoz szükséges egyéni készségekre és képességek-

re összpontosít. További tervünk az élelmiszerekkel kapcsolatos tudást befolyá-

soló szociodemográfiai faktorok és egészségértés faktorokkal való kapcsolatá-

nak megismerése. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 

saját szerkesztésű kérdőív + SFLQ (The short food literacy questionnaire) kér-

dőív 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 
egy- és kétváltozós elemzések 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

Ápolás és betegellátás alapszak, Ápoló szakirány 

Ápolás és betegellátás alapszak, Dietetikus szakirány 

 

 

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

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
Diabetes mellitussal érintettek étrendi ismereteinek felmérése az önmene-

dzselési képességek oktatásának elősegítése érdekében 

 

Problémafelvetés: 

A cukorbetegség világméretű probléma. Világszerte körülbelül 350-415 millió 

ember szenved cukorbetegségben.  Köztudott, hogy a cukorbetegség számos 

szövődménnyel jár, beleértve a szem-, vese-, neurológiai és szívbetegségeket.  

A cukorbetegséggel kapcsolatos oktatás minimalizálhatja a rövid- és hosszú 

távú szövődményeket és  javíthatja az érintettek egészségi állapotát és az ellátás 
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minőségét. Ezen okok miatt a diabetes mellitusban szenvedők oktatásának ma-

gas szintűnek kell lennie minden cukorbeteg számára, mert a jó minőségű okta-

tás növeli a betegek önmenedzselési képességét és a glükóz eredményeket. 

Kutatásunk célja a Diabetes Knowledge Test 2 (DKT2) segítségével a cukorbe-

tegséggel kapcsolatos ismeretek szintjének azonosítása, a cukorbetegek fő tu-

dásbeli hiányosságainak feltárása különösen az étrend tekintetében. 

 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 

saját szerkesztésű kérdőív + Diabetes Knowledge Test 2 (DKT2) 

 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 
egy- és kétváltozós elemzések 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

Ápolás és betegellátás alapszak, Ápoló szakirány 

Ápolás és betegellátás alapszak, Dietetikus szakirány 

 

 

 

 

 

 

Témavezető neve: Varga Bernadett 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK-KKK 

Téma címe: Serdülők egészségmagatartásának a felmérése 

Problémafelvetés: 

Serdülőkorban az egészséggel kapcsolatos magatartás a pszicho-szociális 

fejlődés jelentős összetevője. Ebben az életszakaszban az egészségkockázati 

magatartásformák gyakoribbá válnak, az egészségvédő magatartásformák vi-

szont, mint például a sportolás, nemegyszer háttérbe szorulnak. A vizsgálat cél-

ja, hogy felmérjük a 14-17 éves serdülők egészségmagatartását és az egészség-

ügyi személyzet szerepét az megfelelő attitűd kialakításában. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
kérdőív 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

anciaanalízis)  

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

Témavezető neve: Varga Bernadett 
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Témavezető munkahelye: PTE-ETK-KKK 

Téma címe: Szülők egészségműveltségének a felmérése 

 

Problémafelvetés: 

A legtöbb gyermek ellátásáért a szülők felelősek. A szülők egészségműveltsége 

számos betegség, főleg gyermekkori betegségek kimenetelével összefüggésben 

hozható, továbbá fontos szerepet játszik az egyes gyerekkori krónikus betegsé-

gek kontrolljával is. A vizsgálat célja felmérni, hogy milyen szinten van a szülői 

egészségműveltsége, és meghatározni a fejlesztésre szoruló területeket. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
kérdőív 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

anciaanalízis)  

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

Témavezető neve: Varga Bernadett 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK-KKK 

Téma címe: Szüléssel szembeni attitűd vizsgálat. 

Problémafelvetés: 

A gyermek születésének természetes módja a hüvelyi szülés, ennek ellenére a 

császármetszések száma jelentősen emelkedik. Ennek hátterében sokszor nem 

feltétlenül egészségügyi indikáció áll, hanem a szüléstől való félelem, mely egy 

komplikációmentes terhesség ellenében is anyai kérésre végzett, elektív csá-

szármetszéshez vezethet. A vizsgálat célja, a háttér okok felderítése és a védőnő 

szüléssel kapcsolatos attitűd befolyásolási lehetőségeinek felderítése. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
kérdőív 

Szükséges és alkalmazható sta-

tisztikai módszerek: 

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

anciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon hir-

dethető a téma: 
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 


