
– Népegészségügyi problémák hátrányos helyzetűek körében
– Epidemiológiai felmérések és statisztikai elemzések a 

népegészségügyi gyakorlatban

Epidemiológia szak

Az epidemiológia a klinikai orvostudomány és a népegész-
ségtan meghatározó tudományterülete és módszertana. Az epi-
demiológia szak átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket 
nyújt a tudományterületről, és lehetőséget biztosít az alapis-
meretek elsajátítása után az egyéni érdeklődésnek megfelelő 
specializációra.

Kötelező szakirányú tárgyak

– Modern statisztikai módszerek
– Alkalmazott epidemiológia
– Epidemiológiai felmérések és statisztikai elemzések a 

népegészségügyi gyakorlatban
– Klinikai epidemiológia
– Genetikai epidemiológia

Kórházhigiéne és infekciókontroll szak

A biztonságos és minőségi egészségügyi ellátás egyre inkább 
elvárás az egészségügyi szolgáltatókkal szemben. A betegbiz-
tonság kiemelt területe a kórházi fertőzések megelőzése.
A biztonságos betegkörnyezet, a higiénés működési rend az 
egészségügyi intézményekben a kórházi fertőzések megelő-
zésének feltételei.
Az infekciókontroll az egészségügyi intézmények azon tevé-
kenységeinek összessége, amelyek a kórházi fertőzések felde-
rítését és megelőzését szolgálják. A kórházhigiéne és infekci-
ókontroll diplomával rendelkező szakemberek biztosítják a 
betegek és az egészségügyi dolgozók védelmét a kórházi fer-
tőzéssel szemben. Meghatározzák az antibiotikumok alkal-
mazásának irányelveit abból a célból, hogy az optimális 
betegellátás mellett a nosocomiális fertőzésekre és az antibio-
tikumra fordított költséget csökkentse.
Folyamatos adatgyűjtéssel és azok epidemiológiai feldolgozá-
sával fi gyelik a nosocomiális fertőzések gyakoriságát, és annak 
tükrében hoznak intézkedéseket a nosocomiális fertőzések 
számának csökkentésére.
A Kórházhigiéne és infekciókontroll diplomával rendelkező 
szakemberek az egészségügyi ellátórendszerben tudnak majd 
elhelyezkedni.

A 60/ 2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szol-
gáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltéte-
lekről előírja a szolgáltatók szakmáktól független feladatai 
között a kórházhigiénés szolgáltatások és infekciókontroll 
biztosítását minden egészségügyi szolgáltató számára.  

Kötelező szakirányú tárgyak

Orvosi demográfi a
Fertőző betegségek epidemiológiája
Epidemiológiai felmérések és statisztikai elemzések a nép-
egészségügyi gyakorlatban
Klinikai mikrobiológia
Klinikai immunológia
Kórházi epidemiológia
Infektológia
Kórházhigiéne
Infekciókontroll és betegbiztonság

További információ:

Debreceni Egyetem
Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Népegészségügyi Kar
4028 Debrecen, Kassai út 26/b

Telefon: 52/460-194
E-mail: info@sph.dote.hu

(A képzéssel kapcsolatban.)

A képzésről tájékozódni lehet: 
www.nk.unideb.hu

Debreceni Egyetem
Orvos- és Egészségtudományi 

Centrum

Népegészségügyi Kar

Népegészségügyi Iskola
Szakirányú továbbképzések

Népegészségügyi
Környezet-egészségügyi

Egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési
Egészségfejlesztési

Epidemiológiai
Kórházhigiéne és infekciókontroll szakok

www.nk.unideb.hu



Képzési forma

A Népegészségügyi Iskolában és a veszprémi Pannon Egyete-
men folyó szakirányú továbbképzési szakokon részidős, 
moduláris rendszerű képzés folyik. Ez azt jelenti, hogy a tan-
tárgyak egy-egy tömbben, rendszerint 3–7 napos blokkok-
ban kerülnek oktatásra és nincsenek hagyományos értelem-
ben vett szorgalmi és vizsgaidőszakok.

A tantárgyak három csoportba sorolhatók:
1. alapozó tárgyak: a szakirányú képzés módszertani meg-

alapozását szolgálják
2. szakirányú tárgyak: szakirányú ismereteket nyújtanak
3. specializációs tárgyak: céljuk a szakirányú képzés kiegé-

szítése az egyéni érdeklődés és specializációs szándék 
alapján

Népegészségügyi szak

A népegészségügyi szak célja olyan szakemberek képzése, akik 
eredményesen képesek hozzájárulni a hazai, súlyos népegész-
ségügyi problémák megoldásához.

Kötelező szakirányú tárgyak

− Epidemiológiai felmérések és statisztikai elemzések a 
népegészségügyi gyakorlatban

− Környezet-egészségtan és -epidemiológia
− A nem fertőző betegségek epidemiológiája
− Fertőző betegségek epidemiológiája

Környezet-egészségügyi szak

Az egészségkárosító környezeti tényezők feltárása, e hatások 
csökkentése, ill. optimális esetben ezek kiküszöbölése az 
egészségügy területén messze túlmutató össztársadalmi akti-
vitást igényel, különböző szakmai és társadalmi szervezetek-
ben működő, felkészült szakemberek együttműködésével.

Kötelező szakirányú tárgyak

− Környezet-egészségtan és epidemiológia
− Környezeti toxikológia
− Foglalkozás-egészségtan
− Táplálkozás-egészségtan és epidemiológia

− Terep és laboratóriumi gyakorlatok
− Epidemiológiai felmérések és statisztikai elemzések a 

népegészségügyi gyakorlatban

Egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesz-
tési szak

Az egészségügyi törvény előírja minden egészségügyi intéz-
mény számára minőségügyi rendszer létrehozását és működ-
tetését. A rendszer kialakításához és működtetéséhez, a műkö-
dés folyamatos ellenőrzéséhez és fejlesztéséhez az egészség-
ügyi minőségbiztosítás, ellenőrzés és fejlesztés kérdéseiben 
jártas szakemberekre van szükség.

Kötelező szakirányú tárgyak

− Egészségügyi rendszerek működése és irányítása
− Egészségügyi gazdaságtan
− Epidemiológiai felmérések és statisztikai elemzések a 

népegészségügyi gyakorlatban
− Minőségügyi alapismeretek
− Menedzseri alapismeretek
− Minőségügyi rendszerek
− Minőségfejlesztési módszerek
− Az egészségügyi szolgáltatások értékelése
− Az egészségügyi intézmények önértékelése
− Klinikai audit és indikátorok
− Infekciókontroll
− Pályázatok és tanulmányok írása
− Egészségpolitika

Egészségfejlesztés szak

A szak elvégzésével a hallgatók szilárd alapot kapnak az 
egészségfejlesztés bázis-diszciplínáiból, ugyanakkor átfogó 
tudásra tesznek szert az egészségfejlesztés elméletéről és gya-
korlatáról, amelyet az érdeklődésük szerinti részterületeken 
speciális ismeretanyag elsajátításával egészíthetnek ki.

– Az egészségfejlesztés alapjai
– Az egészségfejlesztés gyakorlata
– Kutatási módszerek és értékelés az egészségfejlesztésben
– Projekttervezés a népegészségügyben
– Pályázatok és tanulmányok írása
– A szakmai és társadalmi kapcsolatépítés módszertana és 

gyakorlata

Kiknek ajánljuk?

− az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat köz-
ponti és területi intézetei

− egészségpolitikai intézmények (minisztériumok ill. inté-
zeteik, regionális egészségügyi tanácsok)

− önkormányzatok egészségügyi és szociális osztályai
− egészségbiztosítás központi és területi intézményei
− környezetvédelmi intézmények
− egészségügyi intézmények (kórház, járóbeteg-szakellátás, stb.)
− ipari és agrárágazatok különböző szférái
− foglalkozás-egészségügyi intézmények,
− egyetemi és főiskolai tanszékek, intézetek, kutatóhelyek,
− az egészségügyi ellátás technikai feltételeit biztosító 

intézmények (gyógyszergyárak, ipari vállalatok stb.), 
− vagy civil szervezetek

alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozattal és 
szakképzettséggel (egyetemi vagy főiskolai oklevéllel) rendel-
kező munkatársainak, akik népegészségügyi szakirányú szak-
képzettséget kívánnak szerezni.

Oktatás

Az oktatási programok tükrözik a hazai képzési szükséglete-
ket, a népegészségügyi tudományok fejlődését és az európai 
trendeket. Az oktatási programok egyaránt megfelelnek a 
hazai és az Európai Unióban kibontakozó akkreditációs köve-
telményeknek.

Szakirányú továbbképzések

Szerezhető szakirányú szakképzettségek (szaktól függően):

− népegészségügyi

− környezet-egészségügyi

− egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési

− egészségfejlesztési

− epidemiológiai

– kórházhigiéne és infekciókontroll szakok

Képzési idő: 4 félév

Képzési forma: költségtérítéses, részidős képzés


