
PROGRAMVEZETŐ/TÉMAVEZETŐ PROGRAM TÉMA CÍME TÉMA CÍME ANGOLUL
KÜLFÖLDI  

HALLGATÓKNAK 

A szem patológiás eltérései és azok kezelése Pathological abnormalities of the eye and their treatment

A látásszűrés lehetősége gyermekkorban, a vizualis készségek felmérése és fejlesztése Possibility of vision screening in childhood, assessment and development of visual skills

Fénytörési hibák és azok kezelése Refractive errors and  their treatment

Dr. Barcs István 5/1 Fertőző betegségek megelőzése és infekciokontroll Prevention of infectious diseases and control of infections

A véralvadási zavarban szenvedő thrombophiliás betegek hosszú távú életminőségi és 

rehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata

Investigation of long-term quality of life and rehabilitation options in thrombophilic 

patients with coagulation disorders

Szisztémás autoimmun betegségben szenvedő (SLE, PSS, RA. stb.) betegek hosszú távú  

életminőségi és rehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata

Investigation of long-term quality of life and rehabilitation options in patients with 

systemic autoimmune disease (SLE, PSS, RA, etc.)

Antifoszfolipid szindróma és a terhesség kapcsolata Relationship between antiphospholipid syndrome and pregnancy

Életminőség vizsgálatok tromboembóliás betegségekben Quality of life studies in thromboembolic diseases

Terápiás adherencia és életminőség vizsgálatok krónikus  megbetegedésekben Therapeutic adherence and quality of life studies in chronic diseases

Vénás tromboembóliás betegségek vizsgálata Research  of venous thromboembolic diseases

Dr. Kanizsai Péter 5/1
A szepszis helyszíni ellátása, különös tekintettel a prediktív score rendszerekre és a 

helyszínen elvégezhető point-of-care vizsgálatokra

On-site treatment of sepsis, with particular reference to predictive score systems and on-

site point-of-care studies

Dr. Kovács Illés 5/1 Új lehetőségek a keratoconus korai formáinak diagnosztikájában New possibilities in the diagnosis of early forms of keratoconus

Dr. Rurik Imre 5/1 Alapellátási kutatások Primary care research

ifj. Dr. Sótonyi Péter 5/1 Perifériás artériás betegséges szűrése, diagnosztikája és kezelése Peripheral artery disease screening, diagnosis and treatment

Csecsemő, kisgyermek egészséges fejlődését befolyásoló zavarok Disorders affecting the healthy development of an infant

Gyermekkori vizelési zavarok diagnosztikája és kezelése Diagnosis and treatment of urinary disorders in childhood

Táplálkozási zavarok gyermekkorban és következményei

Eating disorders in childhood and consequences

Védőnők feladatai és képzésük Európában Tasks and training of nurses in Europe

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

5/1

5/1

5/1Dr. Nagy Zoltán Zsolt 

5/1

Dr. Domján Gyula

Dr. Gadó Klára

Dr. Szabó László



A de Quervain-féle tendinopátia kezelése excentrikus tréninggel Treatment of De Quervain’s tendinopathy with eccentric training

Gasztrointesztinális rendszer vizsgálatai Researches of the gastrointestinal tract 

Mozgásszervi betegségekben alkalmazott fürdőgyógyászati kezelések hatékonyságának 

vizsgálata Magyarországon

Research of the effectiveness of bath therapy used in musculoskeletal diseases in 

Hungary

A nyelőcső pH rendellenességeinek klinikai vizsgálata Clinical study of esophageal pH disorders 

Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella 5/2 Jelátviteli folyamatok állatkísérletes láb varikozitás modellben Signal transduction of varicose veins in animal models

5/2 A de Quervain-féle tendinopátia kezelése excentrikus tréninggel Treatment of De Quervain’s tendinopathy with eccentric training

5/2 Gasztrointesztinális rendszer vizsgálatai Researches of the gastrointestinal tract 

5/2 A nyelőcső pH rendellenességeinek klinikai vizsgálata Clinical study of esophageal pH disorders 

Hermánné Dr. Juhász Réka 5/2
Élelmi rostok alkalmazási lehetőségei policisztás ovárium szindrómában szenvedő nők 

körében
Utilization of dietary fibers in women with polycystic ovarian syndrome (PCOS)

Dr. Koller Ákos 5/2
Kardiovaszkuláris változások terhességi hipertóniában, különös tekintettel az agyi 

keringésre
Cardiovascular changes in gestational hypertension, especially in the cerebral circulation

Dr. Kovács Éva 5/2
A fizioterápia diagnosztikus és terápiás módszerei az időskorúak funkcionális 

hanyatlásának megelőzésében és az önálló képességük megőrzésében

Diagnostic and therapeutic methods of physiotherapy to prevent the functional decline of 

the elderly people and to maintain their ability to function independently

Dr. Mihály Sándor 5/2 Szervtranszplantációs donorkoordináció Organ transplant donor coordination

Mozgás-táplálkozás interakciók a prevencióban és rehabilitációban Exercise-nutrition interactions in prevention and rehabilitation

Aktív és passzív testedzés: elesések és demencia prevenció, valamint kora gyermekkori 

mozgászavarok kezelésére 

Active and passive exercise: for the prevention of falls and dementia and for the the 

treatment of movement disorders in early childhood 

Hormonális hatások szerepe a szív-és érrendszeri adaptációs folyamatokban Effects of hormonal changes on cardiovascular adaptation mechanisms.

Az endokannabidoid rendszer élettani és kórtani szerepe Physiological and pathophysiological roles of the endocannabinoid system

Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. 

Lenti Katalin

Dr. Nyakas Csaba

Dr. Szekeres Mária

5/2

5/2

5/2

Dr. Földvári-Nagy László



5/3 Deviáns viselkedés és társadalompatológia Deviant behavior and social pathology

5/3
Az egészség, az egészségkultúra és az egészségügyi ellátó rendszer szociokulturális 

kontextusa
The sociocultural context of health, health culture and the health care system

5/3 Innovációs lehetőségek az ápolásban Opportunities for innovation in nursing

5/3 Ápolói migráció vizsgálata Research of nursing migration

5/3 Tűszúrásos és vágásos sérülések gyakoriságának vizsgálata egészségügyi ellátás során Research of the incidence of needlestick and sharps  injuries in health care settings

5/3 Az egészségügyi szakdolgozók vizsgálata az akut és krónikus betegellátás során Research of health professionals in acute and chronic patient care settings

5/3 Az ápolóképzés során alkalmazott oktatási módszerek vizsgálata Research of the teaching methods used in nursing training programmes 

5/3 Közösségi ápolás kulturális különbözőségeinek vizsgálata Research of cultural differences in community care settings

5/3 Az akut és krónikus betegek ápolásának vizsgálata Research of the care of acute and chronic patients

5/3 A mentális zavarral élők megítélésének vizsgálata egészségügyi szakdolgozók körében Research of the perceptions of people with mental disorders among health professionals

Dr. Feith Helga Judit 5/3 Társadalmi szerepek és konfliktusok egészségtudományi szempontú vizsgálata Examination of social roles and conflicts focused on health sciences igen

Dr. Lukács J. Ágnes 5/3 Kapcsolati erőforrások a testi lelki egészség szempontjából Relational capital from the aspect of physical and mental health

Dr. Mák Erzsébet 5/3 Táplálkozástudományi elemzések és dietoterápiás intervenciók Nutritional science analyzes and dietetic therapy interventions

Dr. Molnár Andrea 5/3 Klinikai táplálás Clinical nutrition

Dr. Nagyné dr. Baji Ildikó 5/3 Neurodevelopmentális zavarok karakterisztikai vizsgálata Characteristic assessment of neurodevelopment disorders

Dr. Pálfi Erzsébet 5/3
A betegség specifikus táplálásterápia és kommunikációs technikái, mint kiemelt 

gyógytényező - terápiás dietetikai kutatások 

Disease-specific nutritional therapy and communication techniques as a key therapeutic 

factor - therapeutic dietary research

Dr. Pándics Tamás 5/3
Az épített környezet, inbfrastruktúra mikrobiológiai és kémiai egészségkockázatának 

értékelése

Assessment of the microbiological and chemical health risks of the built environment and 

infrastructure

Dr. Pörzse Gábor Ferenc 5/3
Tudomány-, kutatás-, és innovációpolitika és menedzsment, valamint gyakorlati 

alkalmazásai
Science, research and innovation policy and management, and its practical applications igen

Dr. Rácz József 5/3 Kvalitatív egészségtudományi kutatások Qualitative research in health sciences

Dr. Ungvári Zoltán 5/3
Egészséges öregedésben szerepet játszó tényezők vizsgálata, a kórélettantól az 

epidemiológiáig
Determinants of healthy ageing: from pathophysiology to epidemiology

Dr. Takács Johanna 5/3
Az egészségügyi szakdolgozók életpálya-tervezése és munkaerőpiaci mobilitásának 

vizsgálata
Career processes and planning of health professionals, examining labour market mobility

Dr. Tátrai-Németh Katalin 5/3 Innovációs lehetőségek a közétkeztetés területén Innovation opportunities in the field of catering

Dr. Terebessy András 5/3
Adoleszcensek és fiatal felnőttek egészségmagatartásának és egészségi állapotának 

vizsgálata
Research of health behavior and health state in adolescents and young adults

Veresné Dr. Bálint Márta 5/3
Idősek tápláltsági állapotának és tápanyag-beviteli értékeinek  monitorozása. 

Idősoktatás a táplálkozási attitűd befolyásolásáért

 Monitoring the nutritional status and nutrient intake values of the elderly. Elderly 

education for influencing eating attitudes.

Dr. Vingender István

Dr. Balogh Zoltán



Dr. Ács Nándor 5/4 A fejlődési rendellenességek oki tényezőinek epidemiológiai vizsgálata Epidemiological study of the causal factors of developmental disorders igen

Dr. Dinya Elek 5/4 Az egészségügyi informatikai kutatás jelentősége az egészségügyben The importance of health informatics research in healthcare igen

Dr. Dósa Ágnes 5/4 Az orvosi jogviszony civilisztikai alapkérdései Civil law questions of the health provider-patient relationship.

Dr. Haidegger tamás 5/4 Kézhigiéné a klinikumban Evidence based hand hygiene in healthcare igen

Dr. Forrai Judit 5/4 Az egészségügy fejlődésének története, tudománytörténet History of the development of health care, science history

5/4 Veszélyes kórokozók kimutatásának és differenciál diagnosztikájának fejlesztése Development of detection and differential diagnosis of dangerous pathogens

5/4
 Vérzéses lázat okozó vírusok geno-és fenotípus összehasonlító jellemzése molekuláris 

és szerológiai módszerekkel

Comparative genotype and phenotype characterization of hemorrhagic fever viruses by 

molecular and serological methods

5/4
A klímaváltozás egészségi hatásai, területi egyenlőtlenségek kimutatása. Térinformatikai 

elemzések használata a közegészségügyben  

Demonstrating the health effects of climate change and regional inequalities. Use of GIS 

analytics in public health

5/4
Környezeti expozíciók (külső-, belső téri levegő, extrém hőmérséklet) egészségkárosító 

hatásának becslése epidemiológiai módszerekkel

Estimation of the adverse health effects of environmental exposures (outdoor, indoor air, 

extreme temperatures) by epidemiological methods

Dr. Réthy Lajos 5/4 Allergiák és más civilizációs betegségek korai megelőzési lehetőségei Tools for the early prevention of allergies and other civilization-related diseases

5/4
Hepatitis vírus hordozó egyének vírusainak (HBV, HCV, HGV és TTV) molekuláris 

vizsgálata; a kórokozó eredetének és terjedésének kimutatása céljából

Molecular testing of viruses (HBV, HCV, HGV and TTV) in individuals carrying hepatitis 

virus; to detect the origin and spread of the pathogen

5/4 Influenza vírusok replikációját gátló, növényi eredetű készítmények vizsgálata Researches of herbal preparations that inhibit the replication of influenza viruses

Dr. Kis Zoltán

Dr. Páldy Anna

Dr. Takács Mária


