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Népegészségtan

A hallgatók megismerik a népegészségtan fogalmát, kialakulásának és fejlődésének történetét, valamint
a népegészségtan területeit. A prevenció egyes szintjeinek fogalmával, azok gyakorlati jelentőségével,
az egyéni és társadalmi egészséget befolyásoló tényezők, valamint az egészségfejlesztés alapvető
módszerei is bemutatásra kerülnek. Megismerik az általános és egészségügyi demográfia fogalmait,
mutatószámait, megismerésük lehetőségeit és azok között tájékozódni tudnak önállóan is. Az
epidemiológia klasszikus és modern tudományáról, az epidemiológiai vizsgálómódszerekről alapvető
képet kapnak. Megismerik az egészségügy szakmai szervezetét, felépítését, az egyes szintek feladatait
a szolgáltatásban

Népegészségügyi
medicina és megelőző
stratégiák

A hallgatók megismerik az egészségbiztosítás és az egészségügyi finanszírozás alapjait, illetve a magyar
egészségügy finanszírozásának módszereit. Megértik a szív- és érrendszeri betegségek, a daganatos
betegségek, valamint a táplálkozással összefüggő betegségek népegészségügyi jelentőségét és azok
megelőzésének lehetőségeit, módszereit. Rálátást kapnak a magyar lakosság és a világ népességének
egészségi állapotára, megismerkednek a betegségteher fogalmával, annak globális jellemzőivel.
Egészségmegőrző, egészségfejlesztő programok tervezésének, kivitelezésének lépéseit elsajátítják,
valamint ezek kommunikációját, mindemellett hallanak a jelentősebb hazai és nemzetközi
egészségmegőrző programokról. A hallgatók megismerik az egészségkárosító magatartások
epidemiológiáját; ezen belül a dohányzás, alkoholfogyasztás és kábítószer fogyasztás hazai és
nemzetközi prevalencia adatait, mindezek egészségkárosító hatásait, népegészségügyi vonatkozásait és
megelőzésük lehetőségeit a prevenció egyes szintjein. A hallgatók rálátást kapnak az öregedő
társadalmak népegészségügyi problémáira. Megismerik a globalizáció egészségre gyakorolt hatásait. A
hallgatók betekintést kapnak molekuláris epidemiológia módszereibe és a genomika jelentőségére a
népegészségügyben.

Epidemiológia alapja

Epidemiológia az emberek között (epi-demos) előforduló jelenségek statisztikai módszerekkel történő
vizsgálata. Az orvosi epidemiológia: az egészségi állapottal összefüggő jelenségek előfordulása és
eloszlása adott populációban. Az epidemiológiai jelenségek vizsgálati módszerei: retrospektív,
prospektív, leíró, analitikus, és experimentális. A jelenségek vizsgálhatók idő, hely, vagy az érintett
populáció vonatkozásában statisztikai módszerekkel. A vizsgálat tárgyai lehetnek demográfiai,
szomatometriai, mortalitási, morbiditási adatok, valamint az ezeket előidéző, illetve befolyásoló
kockázati tényezők. Az egészségi állapotot
befolyásoló kockázati tényezők a genetikai, környezeti (naturális és épített), valamint társadalmi
eredetűek, illetve az egészségügyi ellátó rendszer következményei.

Népegészségtanegészségpolitika

A népegészségtan a népegészségügy alapját képező tudományág. A betegség és az egészség
társadalmi színtű dinamikájával foglalkozik, mint a közösségben keletkező és a közösség által
megoldható probléma. A tantárgy az orvostudományt, egészségtudományt és a társadalomtudomány
összekötő ismeretanyagával foglalkozik.
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