
Egészségügyi Szociális Munka mesterszak 

Záróvizsga tételsor 

 

 
1. Az egészségpolitika alapvető kérdései, kompetenciái, a hozzáférés és egyenlőtlenség 

problémái, az Európai Unió egészségpolitikai programja. 

 

2. Az egészségügyi ellátórendszer felépítése, struktúrája, feladatai és intézményrendszere. Az 

egészségügyi szociális munkás helye és szerepe az ellátórendszer egyes szintjein. 

 

3. Az egészségügyi ellátórendszer finanszírozási rendszere, a költséghatékonyság jellemzői és 

mérésének módszerei, a finanszírozás problémái. 

 

4. Az egészségügyi ellátórendszert szabályozó legfontosabb jogszabályok, a betegek jogai és 

kötelezettségei. Az egészségügyi szociális munkás feladatai a betegjogok érvényesítésében.  

 

5. A betegjogi képviselő és feladatai, pszichiátriai betegek gyógykezelése és gondozása, az 

adatvédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, az egészségügyi dolgozók jogai és 

kötelezettségei. 

 

6. Az egészségügyi és a nyugdíjbiztosítási rendszer hazai jellemzői, felépítése és szolgáltatásai. A 

társadalombiztosítási rendszert érintő kihívások és problémák. 

 

7. Az egészségmagatartás gazdasági-társadalmi meghatározottsága. Az iskolázottság és a 

halálozás összefüggése Magyarországon. Az egészségi állapotban jelentkező különbségek 

kezelése hazánkban és Európában. 

 

8. A magyar népesség egészségi állapotát meghatározó legfontosabb környezeti tényezők, a 

fizikai és a gazdasági-társadalmi környezet jellemzői, vertikális és horizontális egyenlőtlenségek. 

Az egészségügyi szociális munkás feladatai az egyenlőtlenségek csökkentésében. 

 

9. A magyar lakosság egészségi állapotának és szociális helyzetének főbb mutatói, az állapot 

mérésére szolgáló szociáldiagnosztikai módszerek, standardizált tesztek és kérdőívek. A 

módszerek alkalmazása az egészségügyi szociális munkában. 

 

10. A kardiovascularis rendszer működése élettani és kóros körülmények között. A 

népegészségügyi szempontból legjelentősebb megbetegedések pathomechanizmusa. A 

rehabilitáció és a szociális ellátás jellemzői és feladatai kardiovascularis betegek esetében.  

 

11. A mozgási szervrendszer működése élettani és kóros körülmények között. A népegészségügyi 

szempontból legjelentősebb megbetegedések pathomechanizmusa. Szociáldiagnosztikai 

módszerek alkalmazása a fizikai aktivitás mérésére. A rehabilitáció és a szociális ellátás jellemzői 

és feladatai mozgásszervi megbetegedésben szenvedők körében. 

 

12. Az idegi szabályozás alapjai. A stroke pathomechanizmusa és következményei. 

Szociáldiagnosztikai módszerek alkalmazása, a rehabilitáció és a szociális ellátás lehetőségei. 



13. Egészség és betegség, fogyatékosság fogalma. Az egészségi állapotot meghatározó biológiai 

és környezeti tényezők. Az interdiszciplináris team felépítése és feladatai. Az egészségügyi 

szociális munkás szerepe és feladatai az interdiszciplináris teamben.  

 

14. Az orvos-beteg kapcsolat szociológiai és pszichológiai jellemzői, modelljei. A medikalizáció 

jelentése. Egészség-és betegségfilozófiák. Az egészségügyi szociális munkás szerepe és feladatai 

az orvos-beteg kapcsolat alakításában. 

 

15. A gyógyító folyamat és pszichológiai problémái. Stressz és hospitalizáció, deperszonalizáció, 

institualizáció. A folyamat elősegítésével kapcsolatos feladatok az egészségügyi szociális munka 

szemszögéből. 

 

16. A rehabilitáció fogalma. A rehabilitáció célja és folyamatának legfontosabb jellemzői. A 

rehabilitáció színterei. Team-munka a rehabilitációs folyamatban. Egy terület részletes 

elemzésével mutassa be az egészségügyi szociális munkás szerepe és feladatait a rehabilitációs 

folyamatban. 

 

17. Az egészségügyi szociális munka értelmezési keretei, hazai kialakulása, céljai, modelljei és 

gyakorlata. Az interdiszciplináris segítő munka modellje. 

 

18. A kórházi szociális munka modelljei és hazai gyakorlata. Egy terület részletes elemzésével 

mutassa be a kórházi szociális munka jellemzőit és feladatait. 

 

19. Határproblémák az egészségügyi szociális munkában, szociális szolgáltatások (disz)funkciói 

és az egészségügyi szociális munka. 

 

20. Egészségi állapot és társadalmi kirekesztettség. Kirekesztődő társadalmi csoportok jellemzői, 

főbb népegészségügyi mutatói. A hazai roma lakosság egészségi állapotának jellemzői, az 

egészségügyi szociális munka feladatai a roma népesség körében. 

 

21. Magas rizikójú társadalmi csoportok meghatározása, jellemzői. Egy terület részletes 

elemzésével mutassa be a magas rizikójú csoportok megelőző, kezelő programjait, és az 

egészségügyi szociális munkás feladatait. 

 

22. Speciális egészségügyi kockázatú csoportok elérése és segítése. Az egészségügyi szociális 

munkás feladatai. Jó gyakorlatok bemutatása, elemzése.  

 

23. A deviáns magatartás és az egészségi állapot összefüggései. Egy terület részletes elemzésével 

mutassa be a devianciák kezelésének intézményi lehetőségeit, az egészségügyi és szociális ellátás 

feladatait. 

 

24. Személyiségfejlődési zavarok, antiszociális magatartás, kialakulásuk, kezelésük lehetőségei, 

intézményi ellátás és egészségügyi szociális munka. 

 

25. Az egészségügyi szervezetek menedzsmentjének alapvető kérdései, kapcsolata a 

minőségbiztosítással, minőségirányítási rendszerekkel. Az egészségügyi ellátás standardjai. Az 

egészségügyi szociális munka feladatai a minőségirányítási rendszer működtetésében. 



26. Prevenció, gondozás és utógondozás az egészségügyi szociális munkában, önsegítő 

szerveződések szerepe, a szociális munkás feladatai.  

 

27. A gerontológia alapfogalmai, az öregedés statisztikai jellemzői, a gerontológia 

rendszerszemlélete. Az idősödés társadalompolitikai kihívásai. Idősügyi stratégiák, időspolitika, 

az időskorúak jóléti ellátásának rendszere. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés jellemzői, problémái. 

 

28. Az egészségügyi szociális munkás feladatai az időskorúak ellátásában. Többgenerációs 

családok segítésének jellemzői. Időskori krízishelyzetek kezelése. Idősek segítése során 

használható szociáldiagnosztikai módszerek. Demencia kórképpel élők speciális segítése. 

 

29. Fogyatékkal élő emberek helyzete a társadalomban. Fogyatékos személyek csoportosítása, a 

funkcióképesség és az egészség nemzetközi osztályozása. A normalizáció és az integráció elve, 

esélyegyenlőség. A fogyatékos személy családban és intézményben való segítése. 

 

30. A fogyatékos emberek társadalmi befogadása és az azt segítő programok. Országos 

Fogyatékosügyi Program. Fogyatékkal élők rehabilitációja. Biztonságos környezet kialakítása 

fogyatékos személyek számára. A szociális munka módszerei, feladatai a biztonságos társadalmi 

környezet megteremtésében. 

 

31. A pszichiátriai betegség fogalma és szemléletmódjai. A betegségek fő csoportjai. Az 

egészségügyi szociális munkás szerepe a terápiás folyamatokban. 

 

32. Onkológiai betegek segítése. Egészségügyi és szociális programok daganatos betegek 

számára. Az egészségügyi szociális munkás szerepe és feladatai a rehabilitációban, gondozásban. 

Onkológiai szociális munka gyakorlata. 

 

33. Palliatív ellátás, haldokló betegek kísérésének módszerei. Gyász és gyászfeldolgozás. A 

hospice ellátás szakmai módszerei. 

 

34. Szenvedélybetegségek jellemzői, típusai. Függőség kialakulásával kapcsolatos elméletek, 

modellek. Szenvedélybetegeket támogató egészségügyi és szociális ellátások, a rehabilitáció 

lehetőségei. Az egészségügyi szociális munkás feladatai a szenvedélybetegek segítésében. 

 

 

 


