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Dr. Kósa Zsigmond főiskolai tanár 

 

1. Egészségfelmérés adott közösségben. 

2. Táplálkozás-egészségtani felmérések iskolai tanulók körében. 

3. A roma lakosság egészségi állapota 

4. A fertőző betegségek előfordulása X megyében és/vagy Magyarországon. 

5. A nem-fertőző megbetegedések okozta halálozás elemzése X megyében és/vagy 

Magyarországon. 

6. A termékenység változása Magyarországon. 

7. A lakosság ismerete a szűrővizsgálatokról. 

8. Az egészségügyi szolgálatok igénybevételi szokásainak vizsgálata. 

9. Minőségirányítási rendszerek az egészségügyben. 

10. Védőoltásokkal kapcsolatos lakossági attitűd vizsgálata. 

 

 

Gyermekgyógyászat 

 

1. Gyermekkori diabetes mellitus   Dr. Kántor Irén 

2. Veleszületett szívbetegségek    Dr. Dicső Ferenc 

3. Gyermekkori rhythmuszavarok   Dr. Dicső Ferenc 

4. Újszülöttkori légzési elégtelenségek   Dr. Marián Erzsébet 

5. Gyermekkori epilepsiák    Dr. Merő Gabriella 

6. Hypertonia gyermekkorban    Dr. Sipos Edina 

7. Gyermekkori májbetegségek    Dr. Guthy Ildikó 

8. Anyatejes táplálás jelentősége   Dr. Szabó Katalin 

9. Veleszületett izombetegségek   Dr. Csüllög Zsuzsanna 

10. Gyermekkori öngyilkosság   Dr. Minya hajnalka 

 

 

Dr. Pap Károly osztályvezető főorvos 

 

1. Rizikó terhes ellátás védőnői gyakorlatban 

2. Védőnői munka a Mozgó Szakorvosi Szolgálat terhesgondozásában 

3. Terhes compliance - elrendelt és elvégzett terhességi szűrések és következményeik 

4. Terhességi kórképek szűrés a védőnői munkában 

5. Nyíregyházi várandós terhesgondozó eredményei, tapasztalatai 

6. Anyai életkor változása, ennek terhesgondozási, védőnői teendői 

7. Szabadon választott várandósgondozás tárgyköréből 

 

 

 

 



Dr. Kiss János főiskolai tanár 

1. A testkép és a táplálkozás zavarok védőnői szemszögből 

2. A testvérféltékenység 

3.  Előítélet és a védőnői munka 

4. Ifjúsági szubkultúrák és a serdülőkori identitás 

5. A pszichés jól-lét és más személyiségtényezők vizsgálata az egészségügy különböző 

területein 

 

 

Dr. Sárváry Andrea főiskolai docens 

1. Az alternatív gyógymódokkal kapcsolatos attitűd védőnők körében 

2. Alternatív gyógymódok alkalmazása várandósok körében 

3. Alternatív gyógymódok alkalmazása kisgyermekes anyák körében 

4. Védőoltásokkal kapcsolatos attitűd szülők körében 

5. Egyéb, szabadon választható téma 

 

 

Dr. Kovács János mestertanár 

1. Egészségügyi – és szociális szakmák konfliktuskezelési technikái 

2. Egészségügyi – és szociális szakmák művelőinek személyiségpercepciós sajátosságai 

3. Kiégés, munkahelyi elégedettség a segítő szakmákban, az egészségügyben 

4. Egészségügyi szervezetek a minőségbiztosításának pszichológiai problémái 

5. Hatalmi források és befolyásolási technikák alkalmazása az egészségügyi és szociális 

szakmákban 

6. Főiskolai hallgatók életmódja, kockázatvállalása, egészségtudatos (pl. szórakozás, 

mentálhigiéné, dohányzás, alkoholfogyasztás, intim kapcsolatok alakulása) 

magatartása 

7. Főiskolai hallgatók motivációs alapjainak feltárása (különös tekintettel a 

teljesítménymotivációra!) 

 

 

Laczkóné Majer Réka tanársegéd 

 

1. Gyermekvállalás daganatos betegség után 

2. Terhességi emlőrák 

3. Örökbefogadott csecsemők védőnői gondozása 

4. Média hatása a terhesgondozásra 

5. Média hatása a csecsemő- és gyermekgondozásra 

 

 

Mohácsi Bernadett tanársegéd 

 

1. Evészavarok és testképzavarok. A védőnő prevenciós lehetőségei 

2. Terhesség, szülés, születés pszichológiája 

3. Reproduktív egészségpszichológia 

4. A média hatása a gyermeki világképre 

5. Egyéb, szabadon választható téma 

 

 

 



Rákóczi Ildikó mestertanár 

 

1. A védőnői szolgálat kialakulásának története és fejlődése Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében 1915-1950-ig 

2. A védőnői szolgálat kialakulása Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében 1950-napjainkig. 

3. Iskola-egészségügyi ellátás. 

4. Az időelőtti és alacsony születési testtömeg és a társadalmi-gazdasági tényezők 

összefüggéseinek vizsgálata.  

5. Várandósok egészségmagatartása. 

6. Másodlagos dohányzási expozició hatása a várandósság kimenetelére 

7. Dohányzási szokások a fiatalok körében 

8. Praekoncepcionális gondozás- védőnői feladatai 

9. Szabadon választott téma 

 

 

Gyulai Anikó tanársegéd 

 

1. A védőnő szerepe a szűrővizsgálatok hatékonyságának növelésében (méhnyakrák 

szűrés/ emlőrák szűrés) 

2. A serdülő korosztály (legitim és illegitim) drogfogyasztó szokásainak jellemzői és a 

védőnő lehetőségei a prevencióban. 

3. Iskoláskorúak egészségmagatartásának vizsgálata 

4. A védőnő egészségfejlesztési lehetőségei a közösségekben 

5. A védőnők egészségmagatartásának vizsgálata 

 

 

Jávorné Erdei Renáta ügyvivő szakértő 

 

1. Anyatejes táplálás – Szoptatással kapcsolatos attitűdvizsgálat 

2. A serdülőkor és a bekövetkező biológiai változások  - Hogyan éli meg a kiskamasz a 

serdülőkort?  

3. Tinédzserek és a média kapcsolata 

4. Miért jó ma védőnőnek lenni?  

5. Az egészségi állapot és az életminőség összefüggései 

 

 

Nagy Józsefné ügyvivő szakértő 
 

1. A média hatása a gyermeknevelésre, gondozásra  

2. Pozitív cigánykép a gázsó világban   

3. „Kulturális hatások” és a cigányság hagyományainak megszűnése  

4. Egészség fejlesztése a hátrányos helyzetű emberek körében  

5. A gyermekkor veszélyei, balesetek megelőzése  

6. Szülésre felkészítés szerepe a védőnői tevékenységben 

7. Miért előnyös a terhestorna? 

 

 

 

 

 



Moravcsik-Kornyicki Ágota tanársegéd 

 

1. A védőnői ellátás helyzete 

2. A várandósok egészségi állapota a védőnői ellátás tükrében 

3. Az újszülöttek egészségi állapota a védőnői ellátás tükrében 

4. Az egészséges életkezdet első pillére a várandós nő egészségi állapota, 

egészségmagatartása?- Prospektív vizsgálat alapján 

5. Fokozott gondozás a védőnői munkában 

6. Az egészséges csecsemők anyatejes táplálásának területi egyenlőtlenségei 

Magyarországon 

7. Serdülőkorú fiatalok egészségmagatartásának és életmód szokásainak feltérképezése 

8. Serdülőkorú fiatalok tápláltsági állapotának és táplálkozási szokásainak felmérése 

9. Serdülőkorú fiatalok dohányzási szokásainak felmérése 

10. Babamasszás jótékony hatásai 

11. Lakossági egészségfelmérés 

12. Hátrányos helyzetű lakosság egészségfelmérése, egészségi állapotuk javításának 

lehetőségei 

13. Végzett védőnő hallgatók pályakövetése 

14. Egyéb, szabadon választott téma 

 

 

Ujváriné Dr. Siket Adrienn ápoló ápolás mesterszakfeleős, főiskolai docens 
 

1. A védőnő, mint az alapellátási team tagja 

2. A védőnő tanácsadási feladatai az egészségi állapottal, az életmóddal kapcsolatosan 

adott célcsoport részére 

3. A védőnői prevenciós munka hatékonyságának mérése 

4. Etikai konfliktusok a védőnői munka során 

5. Pályamotiváció vizsgálata védőnő hallgatók körében 

6. Pályaelhagyás vizsgálata védőnők körében 

7. A védőnői pálya presztízse 

8. A védőnő szerepe a transzkulturális ápolás és gondozás megvalósításában 

9. A védőnő szerepe a roma lakosság egészségi állapotának javításában 

10. Szabadon választott téma 

Elérhetőség: siket.adrienn@foh.unideb.hu 

 

 

Talárovich Tiborné 

 

1. Relatív életre nevelés a készségfejlesztő speciális szakiskolában 

 

 

Multné Dankó Ágnes 

 

1. Relatív életre nevelés a szakaiskola kollégiumában 

 

 

Megyeri Katalin 

 

1.  Az utazó gyógypedagógiai hálózat alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
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Balázsi Ildikó, Dévaldné Türk Csilla  

 

1. Szoptatás-egészséges életkezdet 

2. A védőnő lehetőségei az anyatejes táplálás támogatásában 

 


