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A szem patológiás eltérései és azok kezelése 2021.06.15

A látásszűrés lehetősége gyermekkorban, a vizualis 

készségek felmérése és fejlesztése
2021.08.22

Fénytörési hibák és azok kezelése 2021.08.22

A véralvadási zavarban szenvedő thrombophiliás betegek 

hosszú távú életminőségi és rehabilitációs lehetőségeinek 

vizsgálata

2021.06.16

Szisztémás autoimmun betegségben szenvedő (SLE, PSS, 

RA. stb.) betegek hosszú távú  életminőségi és 

rehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata

2021.06.16

Dr. Haidegger Tamás (TV) 1 Kézhigiéné a klinikumban 2021.05.10

Dr. Kanizsai Péter (TV) 1

A szepszis helyszíni ellátása, különös tekintettel a 

prediktív score rendszerekre és a helyszínen elvégezhető 

point-of-care vizsgálatokra

2021.08.22

Dr. Kovács Illés (TV) 1
Új lehetőségek a keratoconus korai formáinak 

diagnosztikájában
2021.08.22

Csecsemő, kisgyermek egészséges fejlődését befolyásoló 

zavarok
2021.06.16

Gyermekkori vizelési zavarok diagnosztikája és kezelése 2021.06.16

Táplálkozási zavarok gyermekkorban és következményei 2021.06.16

Védőnők feladatai és képzésük Európában 2021.06.16

TÉMAVEZETŐK TÉMÁK

Dr. Nagy Zoltán Zsolt (TT) 1

Dr. Domján Gyula (TV) 1

Dr. Szabó László (TV) 1



Mozgás-táplálkozás interakciók a prevencióban és 

rehabilitációban 
2021.08.23

Aktív és passzív testedzés: elesések és demencia 

prevenció, valamint kora gyermekkori mozgászavarok 

kezelésére 

2021.08.23

A de Quervain-féle tendinopátia kezelése excentrikus 

tréninggel
2021.10.10

Gasztrointesztinális rendszer vizsgálatai 2021.10.10

Mozgásszervi betegségekben alkalmazott 

fürdőgyógyászati kezelések

hatékonyságának vizsgálata Magyarországon

2021.10.10

A nyelőcső pH rendellenességeinek klinikai vizsgálata 2021.10.10

Dr. Koller Ákos (TV) 2
Kardiovaszkuláris változások terhességi hipertóniában, 

különös tekintettel az agyi keringésre
2021.08.22

Dr. Kovács Éva (TV) 2

A fizioterápia diagnosztikus és terápiás módszerei az 

időskorúak funkcionális hanyatlásának megelőzésében és 

az önálló képességük megőrzésében

2021.06.16

Dr. Mihály Sándor (TV) 2 Szervtranszplantációs donorkoordináció 2021.08.23

Dr. Nyakas Csaba (TT) 2

Dr. Földvári- Nagy Lászlóné Dr. Lenti 

Katalin (TT)
2



Deviáns viselkedés és társadalompatológia 2021.06.15

Az egészség, az egészségkultúra és az egészségügyi ellátó 

rendszer szociokulturális kontextusa
2021.06.15

Ápolói migráció vizsgálata 2021.10.10

Tűszúrásos és vágásos sérülések gyakoriságának 

vizsgálata egészségügyi ellátás során
2021.10.10

Az egészségügyi szakdolgozók vizsgálata az akut és 

krónikus betegellátás során
2021.10.10

Az ápolóképzés során alkalmazott oktatási módszerek 

vizsgálata
2021.10.10

Közösségi ápolás kulturális különbözőségeinek vizsgálata 2021.10.10

Az akut és krónikus betegek ápolásának vizsgálata 2021.06.15

A mentális zavarral élők megítélésének vizsgálata 

egészségügyi szakdolgozók körében
2021.06.15

Dr. Feith Helga Judit (TV) 3
Társadalmi szerepek és konfliktusok egészségtudományi 

szempontú vizsgálata
2021.06.16

Dr. Mák Erzsébet (TV) 3
Táplálkozástudományi elemzések és dietoterápiás 

intervenciók
2021.06.16

Dr. Pálfi Erzsébet (TV) 3

A betegség specifikus táplálásterápia és kommunikációs 

technikái, mint kiemelt gyógytényező - terápiás dietetikai 

kutatások 

2021.06.16

Dr. Rácz József (TV) 3 Kvalitatív egészségtudományi kutatások 2021.10.10

Dr. Tátrai-Németh Katalin (TV) 3 Innovációs lehetőségek a közétkeztetés területén 2021.06.16

Veresné Dr.  Bálint Márta (TV) 3

Idősek tápláltsági állapotának és tápanyag-beviteli 

értékeinek  monitorozása. Idősoktatás a táplálkozási 

attitűd befolyásolásáért

2021.09.17

Dr. Terebessy András (TV) 3
Adoleszcensek és fiatal felnőttek egészségmagatartásának 

és egészségi állapotának vizsgálata
2021.08.23

Dr. Vingender István (TT) 3

Dr. Balogh Zoltán (TV) 3



Dr. Ács Nándor (TT) 4
A fejlődési rendellenességek oki tényezőinek 

epidemiológiai vizsgálata

Dr. Dinya Elek (TV) 4
Az egészségügyi informatikai kutatás jelentősége az 

egészségügyben
2021.06.16

Dr. Dósa Ágnes 4 Az orvosi jogviszony civilisztikai alapkérdései 2021.10.26

Dr. Forrai Judit (TV) 4 Az egészségügy fejlődésének története, tudománytörténet 2021.06.16

Veszélyes kórokozók kimutatásának és differenciál 

diagnosztikájának fejlesztése

 Vérzéses lázat okozó vírusok geno-és fenotípus 

összehasonlító jellemzése molekuláris és szerológiai 

módszerekkel

A klímaváltozás egészségi hatásai, területi 

egyenlőtlenségek kimutatása. Térinformatikai elemzések 

használata a közegészségügyben  

Környezeti expozíciók (külső-, belső téri levegő, extrém 

hőmérséklet) egészségkárosító hatásának becslése 

epidemiológiai módszerekkel

Dr. Páldy Anna (TV) 4 2021.06.16

Dr. Kis Zoltán (TV) 4


