
FŐ TÉMA  ALTÉMA RÉSZLETEK 

1. Területi és Társadalmi 

egyenlőtlenségek 

1.1 Nemi egyenlőtlenségek 
Nemekre jellemző betegségek, rizikófaktorok 
Tünetek és azok kommunikációja (betegségben, fájdalomban) 

1.2 Környezeti egyenlőtlenségek 

Életkörülmények, víz és légszennyezés, földrajzi elhelyezkedés, 

városi vs. vidéki környezet (hozzáférés, elérhetőség, minőség) 

  

 

1.3 Földrajzi egyenlőtlenségek 
Országok vagy akár budapesti kerületek összehasonlítása: milyenek az életkörülmények, ki-hogyan él, milyenek a 

demográfiai jellemzők, mindez hogyan hat az egészségre 

1.4 Egyéb szociodemográfiai egyenlőtlenségek Szakma, kereset, iskolázottság – hogyan hatnak ezek a tényezők az egészségre (morbiditás, mortalitás) 

1.5 A Roma populáció eü állapota A populáció eü állapota, főbb morbiditások, rizikófaktorok, stb. 

1.6 Az öregedő társadalom eü szükségletei 
Mivel jár az öregedő társadalom eü szempontból? Milyen eü alrendszereken, szakágakon van nagyobb teher, milyen 

kihívások és jövőbeli megoldások lehetnek 

1.7 Digitális egészség és a társadalmi egyenlőtlenségek Hogyan befolyásolják demográfiai és szocioökonómiai jellemzők a digitális egészség használatát, hozzáférését 

1.8 COVID és társadalmi egyenlőtlenségek Hogyan alakítják a társadalmi egyenlőtlenségek a COVID-al kapcsolatos tapasztalatokat és eü kimeneteleket  

 

2. Információszerzés, 

terápiaválasztás 

2.1 Globalizáció és eü Interkulturális találkozások, egészségturizmus, nemzetközi eü 

2.2 Keresés az interneten Hogyan végeznek laikusok keresést az interneten, milyen veszélyei és előnyei vannak az internetes kereséseknek 

2.3 Filterbuborékok és visszhangkamrák Torzítások (pl. megerősítési torzítás) hatásai, közösségek és társadalmi hatásuk, információ-fogyasztási szokások 

2.4 Nem konvencionális orvoslás Komplementer és Alternatív Medicina (definíciók, típusok, prevalencia, push és pull faktorok, terápiaválasztás) 

2.5 Önsegítő csoportok az interneten Hogyan befolyásolják az orvoshoz fordulást és terápiaválasztást az önsegítő csoportok, különösen közösségi médiában 

 

3. Egészségviselkedés / 

Betegviselkedés 

3.1 Egészségértés 
Mik befolyásolják az egészségértést és/vagy a digitális egészségértést, milyen hátrányai vannak az alacsony 
egészségértésnek 

3.2 Tüneti jéghegy Mi a tüneti jéghegy jelenség, mivel szoktak orvoshoz fordulni Magyarországon 

3.3 Tünetek és betegviselkedés Fájdalom-magatartás, panasznyelv, tünet-normalizálás 

3.4 Biomedikális vs. bio-pszicho-szociális modell Miben különbözik a két paradigma? Leírások és példák 

3.5 Segítségkeresés hierarchiája Kihez fordul a beteg, kiben tud bízni és miért, prevalencia 

 

4. A 21. századi orvos-beteg 

kapcsolat, digitális egészség 

4.1 Terápiahűség Mi a non-adherencia, hogyan jelenhet meg egy terápiás folyamatban, miért következik be 

4.2 E-betegek Definíció/leírás, példák, előnyök/hátrányok 

4.3 E-orvosok Definíció/leírás, példák, előnyök/hátrányok 

4.4 E-health és telemedicina Definíció/leírás, példák, előnyök/hátrányok 

4.5 App-ok laikus használata Konkrét app kipróbálása és bemutatása 

4.6 App-ok orvosi használata Digitális eszközök használata családorvosok körében 

4.7 Digitális egészségügyi megoldások a COVID járványban Milyen konkrét fejlesztéseket vezettek be, milyen innovációk születettek 

4.8 A crowdsourcing jelensége a Diagnosis c. sorozat alapján A crowdsourcing témájának bemutatása: leírás, eü vonatkozásai, konkrét példák 

4.9 Egészségügyi rendszerek digitális megoldásai 
Nemzetközi jó példák a digitális egészségüggyel kapcsolatosan (Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Észtország, 
Németország, NHS) cikke, policy report alapján 

 

5. EÜ rendszerek 

5.1 Eü rendszerek Alap eü rendszer-típusok (Beveridge, Bismarck, stb) 

5.2 Eü rendszerek értékelése Mitől lesz jó és hatékony egy eü rendszer, hogyan lehet mérni az egészségügyi rendszerek teljesítményét 

5.3 Ideális eü rendszer 
Milyen lenne egy ideális eü rendszer, milyen szempontok lehetne hatékonyabb mint a jelenlegiek, hogyan lehetne 
optimalizálni, milyen érdekcsoportok preferenciáira kéne figyelni 

5.4 Állami vs. magán szféra Miért választják betegek az állami egészségügyet és miért a magánt, milyen előnyei és hátrányai vannak mindkettőnek 

 

6. Orvosi hivatás, Kiégés 

6.1 Pályaválasztás Miért választották ezt a pályát orvostanhallgatók 

6.2 Kiégés A kiégés okai (praktizáló orvosok és/vagy orvostanhallgatók körében) 

6.3 Maladaptív és adaptív megküzdés Mit tehet az orvos, hogy elkerülje a kiégést? 

6.4 Orvosok a közösségi médiában Hogyan jellennek meg orvosok, milyen az orvoskép nemzetközi és magyar színtereken 

 



7. Egyéb Lehet saját ötletet választani, de ezt előre meg kell beszélni a gyakorlatvezetővel 

 
  


