Komplex rehabilitáció Záróvizsga főbb témakörei
A tételek: alapozó ismeretek
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Alapvető epidemiológiai fogalmak és módszerek
Biostatisztikai alapfogalmak és ismeretek
Az epidemiológiai vizsgálatok eredményeinek gyakorlati alkalmazása
Elemi biostatisztikai számítások
Milyen előnyei és hátrányai vannak az analitikus epidemiológiai vizsgálatok
alaptípusainak?
Milyen szempontokat kell mérlegelnie a vizsgálatok belső validitásának értékeléskor?
Milyen módszerek állnak rendelkezésére, ha a mintán megfigyelt adatok segítségével
szeretne következtetést levonni a populáció egészére vonatkozóan?
Az expozíció és a kimenetel közti kapcsolat meghatározása után milyen módszerek
segítségével lehet a kapcsolat ok‐okozati jellegét értékelni?
Ökológiai vizsgálatok validitási problémái
Az egészségfejlesztés alapvető koncepciója és intézményrendszere
Az egészség fogalma, annak egyéni, közösségi és kontextuális összetevői
Az egészségmagatartás egyéni és csoportos változtatásának módszerei és modelljei
Az egészségmagatartás populációs szintű változtatásának módszerei (egészséget támogató
politika)
Az etika meghatározása, területei, érvelési hibák, etikai konfliktusok forrásai, az orvosi etika négy
alapelve.
A disztributív igazságosság kérdései az egészségügyben, makro és mikro allokációs döntések
etikája. Diszkrimináció problémája az egészségügyben.
A betegjogi szabályozások a rehabilitációban, betegtájékoztatás, önrendelkezés és titoktartás. A
betegek kötelességei.
Az irodalomkutatás kritikus szemlélete, az evidenciák szintjei, a közlemények értékelése
A populációs genetika, genomika alapvető fogalomrendszere
A populációs variabilitások jelentősége a fogyatékosságok szempontjából
Az ergonómia fogalma és elméleti alapjai. A munkavégzés élettanának ergonómiai vonatkozásai,
antropometria
A minőség általános értelmezései, Minőség dimenziói az egészségügyben
Minőség mérése, minőség fejlesztése az egészségügyben
A magyar lakosság egészségi állapotának legfontosabb jellemzői és ezek értékelése nemzetközi
összevetésben
Az elhízás epidemiológiája
Az irodalomkutatás kritikus szemlélete, az evidenciák szintjei, a közlemények értékelése
Klinikai farmakológiai vizsgálatok típusai
Evidence‐based medicine gyakorlata a klinikai kutatásban: komponensek, hibalehetőségek,
evidencia szintek
Klinikai vizsgálatok tervezésének, kivitelezésének és értékelésének legfontosabb szempontjai
Az egészségpszichológia kérdéskörei, a reziliencia jelensége
A pozitív pszichológia alapkérdései
A rossz hír közlésének pszichés következményei és kezelésük
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A rehabilitációt érintő legfontosabb jogszabályok
Indikátorok jelentősége különös tekintettel a rehabilitációs indikátorokra
Klinikai audit jelentősége a rehabilitációs ellátásban
Rehabilitációs kutatási program tervezése, a kontrollcsoport állítás nehézségei a
rehabilitáció területén
Kommunikációs technikák a kockázati tényezők kiküszöbölésére
A kockázatbecslés fogalma, célja, EU‐s és hazai jogi hátterei, elvárásai.
A kockázatbecslés fő elemei és menete
Az egészséget veszélyeztető munkahelyi ártalmak.
A biztonsági kultúra fogalmi és tartalmi összefüggései.
Az egészségügyi rehabilitációban dolgozóknál előforduló főbb kockázatok és lehetséges
kezelésük.
A kockázatkezelés és felülvizsgálat irányelvei.
Tudományos közlések, közlemények formái, a tudomány mérésének paraméterei
Kommunikációs stílusok; a hatékony személyközi kommunikáció ismérvei
A társadalmi kapcsolatépítés (csoportok formálása, rendszerek közötti kapcsolatok)
jelentősége a fogyatékos emberek ellátásában
A pszichológiai folyamatok jelentősége a rehabilitációban: az egészség és a fogyatékosság
lelki megélése
A rehabilitációs gyakorlat egészségpszichológiája
"Jelentős más személyek" (családtagok) bevonása a rehabilitációs folyamatba:
egészségpszichológiai szempontok.
A hátrányos társadalmi helyzet jellemzői különböző érintett csoportok leírásával, kiemelve a
fogyatékos emberek többszörösen hátrányos helyzetét
A mikro‐ és makro‐környezeti segítő rendszerek egy közösségen belül, ezek jelentősége a
fogyatékos személyek részvétele szempontjából
Ergonómiai kóroki tényezők és a hozzájuk kapcsolódó megbetegedések
Ergonomikus tervezés speciális felhasználói rétegek számára. Fogyatékos személyek
munkahelyi, oktatási és szabadidős tevékenységének ergonómiai vonatkozásai
A táplálkozási szokások összefüggése a fogyatékosságokkal; életmódváltás, mint a
betegedukáció alapvető célja
A pszichoterápia eszköztára a segítő kapcsolatok kialakításában
A prevenció értelmezése a rehabilitáció szemszögéből. Társadalmi szintű fogyatékosságot
megelőző intézkedések
Autonómia és komplience jelentősége a rehabilitációban
A team dinamika jellegzetességei, a team tagok eltérő végzettségéből adódó konfliktusok
kezelése
Az életminőség vizsgálatának és értékelésének alapvető módszerei
Ismertesse a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása szerint, mit jelent az
SNI, milyen fajtái vannak?
Táplálkozási felmérések módszertana; Élelmiszerválasztás. A táplálkozási szokásokat
befolyásoló tényezők
A táplálkozás szerepe a krónikus nem fertőző betegségek kialakulásában
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Az átfogó rehabilitáció fő területei, ezek intézményes kapcsolata Magyarországon VEK
A rehabilitáció története, szakmai elvei, a WHO és az ENSZ szerepe
Az egészség és fogyatékosság fogalomrendszerének változása.
A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozásának kialakulása és
alapelvei
Az esélyegyenlőség elvének érvényesülését segítő és gátló tényező hazánkban figyelemmel a
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
valamint a 2007. évi XCII. törvény a fogyatékossággal élő személyek jogairól a fakultatív
jegyzőkönyv tartalmára
A rehabilitációs medicina legfontosabb ismérvei, szubspecialitásai
A rehabilitációs medicina intézményrendszerének jellemzői általában és Magyarországon
A rehabilitációs medicina jellegzetes diagnosztikai elemei : (funkciófelmérés, állapot nyomon
követése és kimeneti mérőskálák)
Jellemző terápiák a rehabilitációban I. a fizikai állapot javítására irányuló kezelések
Jellemző terápiák a rehabilitációban II. a pszichoszociális, kogntív, nyelvi és egyéb
kommunikációt segítő terápiák
A gyógyászati segédeszközök és a segítő technológiák jellemzői, azok használata a
rehabilitációban
Egyéni rehabilitációs terv, annak FNO szerinti értékelése
A team munka jellemzői a rehabilitációban
A fogyatékos emberek életminőség‐vizsgálatának speciális szempontjai
A prevenció egyes szintjeinek elemzése vascularis betegségek talaján kialakult
fogyatékosságok esetén
Példák a szekunder prevencióra a rehabilitációban a kardiovaszkularis és musculosceletalis
megbetegedések köréből
Harmadlagos prevenció és a rehabilitáció viszonya: általános elemzés és példák a neuro‐
rehabilitáció területéről
Rizikó‐elemzés a fogyatékossággal fenyegető állapotok szempontjából (példákkal)
A népegészségügyi szintű problémát jelentő betegségek és általuk okozott fogyatékosságok
a stroke példáján keresztül
A komplex rehabilitáció jogi, társadalmi és intézményes alapjai Magyarországon
A rehabilitációs járadékhoz vezető út elemei
A foglalkoztatási rehabilitáció munkaegészségtani vonatkozásai
A fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának
jelentősége. A foglalkoztatási rehabilitáció elméleti alapjai
A foglalkoztatási rehabilitáció jogszabályi és szervezeti háttere Magyarországon
A pedagógiai rehabilitáció fontosabb területei felnőttek és gyermekek esetében Siket Adr
A tanulási folyamatok segítése különféle technikákkal a rehabilitációs folyamat során
A szociális támogatások rendszere, az intézményes és közvetett anyagi segítségek a
rehabilitáció folyamatában
Az integratív és az inklúzív (befogadó) társadalmi modell jelentősége, a 21. század
paradigma‐váltása

29. önsegítő mozgalmak (önálló élet, bárka, stb.) jelentősége a fogyatékos emberek társadalmi
életében

