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Dr. Ádám Balázs
diplomamunka és TDK témák:
Munkahelyi kóroki tényezők vizsgálata
Foglalkozási betegségek Magyarországon
Génkárosító hatások a munkahelyi és általános környezetben
Politikák, programok és projektek egészséghatás vizsgálata
Dr. Árnyas Ervin
diplomamunka és TDK témák:
A korszerű hulladékkezelés lehetőségeinek tanulmányozása hazánk regionális hulladékkezelő telepein
Magyarország nagyvárosainak légszennyezettségi helyzetének értékelése
TDK téma:
Alifás alkohol metabolitok hatásának vizsgálata granulociták membrán fluiditására
Dr. Sándor János
diplomamunka és TDK témák:
Táplálkozási szokások koraterhesség idején
Ritka betegségek okozta halálozás változásai
Ritka betegségek morbiditási viszonyai
Kockázatérzékelés különböző társadalmi csoportokban
Szervezett szűrővizsgálatok hatékonyságának elemzése
Dr. Bárdos Helga
diplomamunka és TDK témák:
Környezeti és genetikai tényezők hatása az elhízásra
Iskolai egészségfejlesztő programok hatása a táplálkozásra
A lakókörnyezet fizikai aktivitásra és táplálkozási szokásokra kifejtett hatása
A kockázatészlelést befolyásoló tényezők vizsgálata
Az elhízás prevalenciája (trend analízis)
Dr. Szűcs Sándor
diplomamunka:
A környezeti ártalmakkal összefüggésben álló halálozás Európa országaiban
A környezeti ártalmakkal összefüggésben álló betegségteher Európa országaiban
Dr. Koós István
diplomamunka és TDK témák:
Adatbiztonság, adatvédelem az egészségügyben
A logikai adatvédelem eszközei és megvalósításuk az egészségügyben
A diagnosztikai eljárások logikája: a Bayes-háló módszer
Bizonytalan tudás kezelése: a Dempster-Shafer módszer
Nem hagyományos adatfeldolgozás: mesterséges ideghálók és egészségügyi alkalmazásaik
Döntéstámogatás és életlen halmazok
Endokrin rendszerek modellezése
Kaotikus viselkedési állapotok endokrin rendszerekben
Adatbányászati módszerek az egészségügyben
Skálafüggetlen (Barabási-féle) hálók az egészségügyben

Dr. Nagy Attila
diplomamunka és TDK témák:
Diabetes előfordulása adott megyében
Vizsgálattervezés diabetes monitorozására
Dr. Fiatal Szilvia:
diplomamunka és TDK témák:

A kardiovaszkuláris betegségek genomikai meghatározottsága
Dr. Bíró Éva
diplomamunka és TDK témák:
Egyetemi hallgatók mentális egészségének vizsgálata
Egyetemi hallgatók mentális egészségének javítása
Társas támasz egyetemi hallgatók körében
Középiskolások egészsége és egészségmagatartása
Munkahelyi egészségterv (csak MSc képzésben lévő hallgatók esetében)
Dr. Pál László
diplomamunka:
Beltéri légszennyezők egészségre gyakorolt hatásai
Üvegházhatású gázok kibocsátása az Európai Unióban 2000 és 2014 között
TDK téma:
Nehézfémek hatása granulociták szuperoxid-anion termelésére és fagocitózisára
Szász István
A daganat kemoprevenció epigenetikai alapjai
Táplálék eredetű bioaktív hatóanyagok szerepe a daganat kemoprevencióban
A Humán Mikrobiom Projekt: új stratégiák a daganatok megelőzésében
Nutrigenomika, proteomika és metabolomika a táplálkozástudományban
Dr. Nagy Károly
diplomamunka:
Elhízás genetikai epidmiológiája (irodalmi összefoglaló)
TDK téma
Kémiai anyagok génkárosító hatásának vizsgálata üstökös elektroforézissel
Az FTO gén szerepe a metabolikus szindróma kialakulásában
Dr. Kárpáti István
diplomamunka:
A krónikus vesebetegség népegészségügyi jelentősége.
Krónikus vesebetegség és a felgyorsult érelmeszesedés.
Boruzs Klára:
Diplomamunka és TDK témák:
A gyógyszer használat alakulása Magyarországon
A gyógyszeripar működésének alakulása menedzsment oldalról
Dombrádi Viktor
diplomamunka témák:
Minőségmenedzsment a kórházi ellátásban
Betegbiztonság és az egészségügyi dolgozók biztonsága a kórházi ellátásban
Szakdolgozói munkakörülmény a kórházi ellátásban
Genomikai vizsgálatok egészségpolitikai vonatkozásai
Dr. Bíró Klára
diplomamunka és TDK témák:
Az egészségügyi ellátás fogyasztóinak fokozódó elvárásai
Az egészségügyi rendszerek vezetésének kihívásai
Közgazdaságtani tézisek megfeleltethetőségei az egészségügyben
Dr. Zsuga Judit
diplomamunka és TDK témák:
Munkahelyi stressz az egészségügyi ágazatban – egyben TDK téma
Munkahelyi stressz és a teljesítmény kapcsolata – egyben TDK téma

Dr. Bányai-Márton Gábor
diplomamunka és TDK témák:
A betegjogi képviselet kialakulása és szabályozása
A népegészségügyi feladatellátás szabályozása hazánkban
Dr. Papp Csaba
diplomamunka és TDK témák:
Alap, járó és fekvőbeteg ellátás
Prevenció jelentősége az egészségügyben
Egészségügyi rendszerek finanszírozása
Az egészségpolitika aktuális kérdései
Dr. Rurik Imre
Foglalkozás eredetű megbetegedések a háziorvosi gyakorlatban.
A rendszeres testmozgás szerepe a betegségek megelőzésében.
Dr. Ilyés István
diplomamunka témái: Egészségnevelés az iskolaegészségügyben
Dr. Márton Hajnalka
diplomamunka témái:
Szűrővizsgálatok a gyermekalapellátásában
Kolozsvári László Róbert
diplomamunka témái:
-A demencia korai felismerése az alapellátásban
-A gyermekkori elhízás és diabetes vizsgálata
-Az egészségnevelés szerepe a gyermekkori elhízás prevenciójában
-Antibiotikum felírások vizsgálata az alapellátásban
-A munkahelyi stressz és kiégés vizsgálata egészségügyi dolgozók körében
Munkahelyi ártalmakkal összefüggő egészségkárosodások vizsgálata
Ungvári Tímea
diplomamunka témái
Foglalkozási eredetű megbetegedések vizsgálata
Pszicho-szociális kóroki tényezők a munkahelyen
Jancsó Zoltán:
diplomamunka témái
Cardiovascularis rizikófaktorok és kockázatbecslés
Nagy cardiovascularis kockázatú páciensek gondozása az alapellátásban
Az alapellátási központi ügyeletek működési jellemzői
Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei a betegjogok tükrében
Nánási Anna
diplomamunka témái
A védőoltások alkalmazásának magyarországi gyakorlata
Idős betegek gondozásának sajátosságai a háziorvosi ellátásban
Dr. Kakuk Péter
diplomamunka témái
Etikai intézmények az egészségügyben
Kutatásetikai kérdések a népegészségügyi kutatásokban
A tudományos integritás kihívásai
Titoktartás etikai dilemmái az egészségügyben
A genetika etikai kérdései
A tudományos publikációk etikai szabályai
Dr. Andrejkovics Mónika (csak Egészségpszichológus hallgatók számára)
Neuropszichológiai vizsgálatok egészségeseknél és különböző betegségek esetében
Neuropszichológiai rehabilitáció

Agressziókezelési nehézségek vizsgálata
Projektív tesztek alkalmazási lehetőségei
Dr. Bánfalvi Attila (csak Egészségpszichológus hallgatók számára)
Betegségelméletek (kritikai elemzés)
Hogyan keletkeznek új betegségek?
A test a medicinában (kulturális antropológiai megközelítés)
A nő a medicinában (kulturális antropológiai megközelítés)
Pszichoanalízis és medicina.
Ferenczi Sándor Klinikai naplója és az orvos-beteg viszony filozófiája.
A nyugati orvoslás változó emberképe.
A medikalizáció és társadalmi összefüggései.
Változó betegségfogalom
Megbetegítő kultúra és társadalom
Dr. Bugán Antal (csak Egészségpszichológus hallgatók számára)
Betegségreprezentációk narratív megjelenése különböző betegségekben
Csoportpszichoterápiás folyamatok dinamikai elemzése
Életstílus és betegség összefüggései a koragyermekkori élmények tükrében
Kardiovaszkuláris betegek értékfelfogásának jellemzői
A gyógyítóba vetett „hit” és a betegség
A spiritualitás megjelenése a gyógyításban
Az egészségpszichológiai ellátás lehetséges modelljeinek illeszkedése a gyógyítás különböző területein
Szervezet és egészségfejlesztés
Dr. Kósa Karolina (csak Egészségpszichológus hallgatók számára)
Egyetemi hallgatók lelki egészségének vizsgálata
Rövid intervenciók jelentősége a magatartásváltoztatásban
Hátrányos helyzetű lakosságcsoportok lelki egészségének vizsgálata
Dr. Köműves Sándor
Életvégi döntéshelyzetek
Dr. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó (csak Egészségpszichológus hallgatók számára)
Bármely felnőttkori mentális zavar, amennyiben a hallgatónak van elképzelése a kutatás kivitelezésére
A gyermekkori traumatizáció felnőttkori tünettanának vizsgálata
Szomatikus betegek gyermekkori averzív élményei
Az alapellátásban megjelenő betegek mentális állapotának felmérése
A személyiségzavarok kialakulásában szerepet játszó tényezők és mechanizmusok
A gyermekkori traumatizáció szerepe az egyes mentális zavarok, különösen a borderline
személyiségzavar kialakulásában és kezelésében
Dr. Tisljár-Szabó Eszter (csak Egészségpszichológus hallgatók számára)
A beszéd megváltozása különböző mentális állapotokban, pszichés zavarokban
Kommunikáció
Külföldi tesztek és módszerek hazai alkalmazása, adaptálás
Kísérleti, beavatkozással járó módszerek, hatástanulmányok az egészségpszichológiában és a klinikai
pszichológiában
Dr. Tisljár Roland (csak Egészségpszichológus hallgatók számára)
Evolúciós pszichopatológia
Az egészségpszichológiai mechanizmusok evolúciós meghatározói, prevenciós lehetőségek
Az egészségmagatartás és a mentális egészség kapcsolata az egyéni életmenet-stratégiákkal
A humor és a mentális egészség összefüggései
Magatartásunk biológiai gyökerei: az evolúciós pszichológia horizontja
Fekete Zita (csak Egészségpszichológus hallgatók számára)
Metakogníció szkizofréniában
Szociális kogníció szkizofréniában
Metakogníció a felnőttkori mentális zavarokban
Szociális kogníció a felnőttkori mentális zavarokban
Felnőttkori mentális zavarok

Gyógytornász képzés
Veressné Mile Marianna, gyógytornász
A Gravity Trainer az obes betegek mozgásterápiájában
Dr. Káposzta Rita, egyetemi docens, DE Gyermekklinika
Juvenilis idiopátiás artritis gyógytornája az irodalom tükrében
Dr. Felszeghy Enikő, egyetemi adjunktus, DE Gyermekklinika
Mucoviscidosis, légzésterápia modern formái, irodalmi áttekintés
Inzulinpumpa használata gyógytorna során, irodalmi áttekintés
CP-s gyermekek és fiatalok önállóság segítése, komplex rehabilitációja, manipuláció fejlesztése
Tőkésné Lazányi Katalin, gyógytornász, D.N.R.E. Immanuel Otthon
Izomdisztrófia kezelési lehetősége (esettanulmány)
ICP gyermekek komplex/mozgás rehabilitációja
Koraszülött gyermekek mozgás rehabilitációja
Duchenne dystrophyában szenvedő gyermekek rehabilitációja
Bodea Cornel, gyógytornász, Kenézy Kórház, Gyermekrehabilitációs Központ
Egyéb orthopédiai betegségekben szenvedő gyermekek rehabilitációja
Szabó Gabriella, gyógytornász, DE Neurológiai Klinika
Neurológiai betegek koordináció fejlesztése Gravity Trainer alkalmazásával.
Fizioterápiás lehetőségek a kóros fáradékonyság kezelésében sclerosis multiplexes betegek körében.
A fizioterápia jelentősége agytörzsi keringészavaron átesett betegek kezelésében.
Parkinson-kórban szenvedő betegek tartási instabilitásának kezelése fizioterápiával.
Dr. Némethné Gyurcsik Zsuzsanna, gyakorlati oktató, DE NK Fizioterápiás Tanszék
A kézfunkció vizsgálata és javítása systémás sclerosisban
Az életminőség, a funkcionalitás és a fizikális markerek vizsgálata, összefüggések spondylitis ankylopoeticában
A csípőízületek érintettsége, kezelési lehetőségek spondylitis ankylopoeticában
A csípőízületek érintettsége, összehasonlítása arthritis és arthrosis esetén
Az otthoni - home mozgásprogram kidolgozása és hatékonyságának mérése reumatológiai kórképeknél
Hojcska Ágnes Erzsébet, gyógytornász, Hotel Aquamarin Kft., Hévíz
A fizioterápiás eljárások alkalmazásának lehetőségei a különböző megbetegedésekben
A balneoterápia jelentősége a fizioterápiában
A gyógyvizek alkalmazási és felhasználási lehetőségei a mozgásszervi megbetegedések körében
Jeneiné Barkóczi Erzsébet, gyógytornász, Kenézy Kórház, Reumatológia
A rheumatoid arthritis kézelváltozásai és fizioterápiás kezelése
Szegmentalis stabilizáció, tartáskorrekció hatásának vizsgálata spondylitis ankylopoeticában
Alagút szindrómák
Czibere Tímea, gyógytornász, Kenézy Kórház
CPM használatának jelentősége csípőtáji törések rehabilitációjában
Győrösi Imréné, gyógytornász, Kenézy Kórház
Traumás csigolyatörések komplex rehabilitációja
Dr. Furka Andrea
Emlőrákos betegek (rehabilitációs) gyógytornája
Daganatos Lymphoedema korszerű kezelése
Kismedencei daganatos betegek kontinencia megtartása (intim torna)
Légzőtorna szerepe a tüdőrákos betegek sugárkezelésekor
Fej-nyak tumoros betegek életminőségének javítása a sugárkezelés alatt
Földi Gyula, gyógytornász, Rectus Gyógytorna Rendelő, Debrecen
Gerincpanaszosok betegeknél trakciós kezelés közvetlen hatása a gyógytorna gyakorlatokra. Vannak-e olyan
gyakorlatok amelyek hatékonyabban ( jobb mozgástartomány, kedvezőbb fájdalom minták) vegezhetők trakciós
kezelés után közvetlenül?

Trendelenburg pozitív járatás csípőizületi protézis műtét után
Kósa Veronika, gyógytornász, DE Ortopédiai Klinika
Milyen mértékben tudnak egyes korcsoportok különböző segédeszközzel tehermentesíteni?
Dr. Frendl István, klinikai főorvos, DE Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék
A gyógytornász feladatai a kéz hajlítóín sérüléseinek postoperatív kezelésében
Dr. Urbán Ferenc, klinikai főorvos, DE Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék
A vállöv lágyrész degeneratív elváltozásainak műtéti ellátása és utókezelése
Dr. Nagy András, főorvos, Kenézy Kórház Traumatológiai Osztály
Vállízületi instabilitás műtét utáni fizikoterápiája
Dr. Szarukán István, klinikai szakorvos, Kenézy Kórház Traumatológiai Osztály
A felnőttkori humerus distalis vég töréseinek műtéti kezelése és fizikoterápiája osztályunkon
Dr. Németh Árpád, főorvos, Kenézy Kórház Traumatológiai Osztály
Térdízületi szalag és porcsérülések arthroscopos műtéti ellátása és utókezelése
Dr. Molnár Levente, idegsebész főorvos, Kenézy Kórház Traumatológiai Osztály
Műtétet nem igénylő porckorong betegség fizikoterápiás kezelése
Dr. Varga Zsigmond, főorvos, Kenézy Kórház Traumatológiai Osztály
A gyógytornász feladatai a combnyaktáji törések korai szövődményeinek megelőzésében
Dr. Battáné Tar Júlia, gyógytornász, Kenézy Kórház
A gerinc statikai és funkcionális vizsgálata vívóknál
Juhos Nándor, gyógytornász, Kenézy Kórház, Felnőtt Pszichiátriai Osztály
A Ritmikus mozgásterápia hatásai és azok alkalmazási lehetőségei a pszichiátriai betegek körében
A Kommunikatív mozgásterápia pozitív pszichés hatásai és azok alkalmazási lehetőségei a pszichiátriai betegek
körében
A funkcionális tréning irányelveinek alkalmazási lehetőségei a pszichiátriai betegek körében
A szkizofrén betegek mozgásterápiás lehetőségei
A szenvedélybetegek mozgásterápiás lehetőségei
A gyógytorna szerepe és lehetőségei a pszichiátria területén
Dr. Andrássy Gábor, pszichiáter szakorvos, DE Pszichiátriai Tanszék
A gyógytorna szerepe alkoholos polineuropátia kezelésében
Életmód- és mozgásterápia alkalmazása szkizofrén beteg körében
Dr. Magyar Erzsébet, pszichiáter szakorvos, DE Pszichiátriai Tanszék
Izomnyújthatóság vizsgálata szorongásos kórképekben
Szkizofrén betegek gyógyszer okozta extrapiramidális mellékhatás változása gyógytorna hatására
Takács Dániel, gyakorlati oktató, DE NK Fizioterápiás Tanszék
Stroke-os hemiparetikus betegek kezelése PNF technikával
Hőgye Zsófia, vezető gyógytornász, ergoterapeuta, DE Orvosi Rehabilitáció és Fizikális
Medicina Tanszék
Ergoterápia a rehabilitációban vagy más klinikai területeken
Antal Szabina, gyógytornász, DE Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék
Schroth terápia szerepe scoliosis vagy a gerinc sagittalis síkú elváltozásainak kezelésében
Szabados Éva Anna, gyógytornász, DE Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék
Spasztikus és hipotón hemiparetikus betegek járóképességének felmérése és összehasonlítása
Győrfiné Jánossy Andrea, gyógytornász, DE Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék
Amputáltak rehabilitációja
Kurta Anna, gyógytornász, DE Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

A mozgásterápia főbb elemei és különbözőségei LCA plasztikát követően sportolóknál, ill. műtéti terápia nélküli
ízületi állapotnál
Prof. Dr. Póka Róbert, egyetemi tanár, DE Szülészeti Klinika
A fizioterápia szerepe a nőgyógyászati műtétek szövődményeinek csökkentésében.
A női vizeletcsepegés megelőzése és konzervatív kezelése.
Fizioterápia szerepe a szülészeti és nőgyógyászati gyakorlatban.
Dr. Daragó Péter, egyetemi tanársegéd, DE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
A fiziotrápia szerepe az onkologiai betegek rehabilitációjában.
Petrika Hajnalka, egyetemi gyakornok, DE NK Fizioterápiás Tanszék
Statikus és dinamikus mozgásformák mozgásszervrendszerre és mentális állapotra gyakorolt hatása
Török Katalin, egyetemi gyakornok, DE NK Fizioterápiás Tanszék
Gerincvédő preventatív szemlélet bevezetése kisiskolások körében
Dr. Lukács Balázs, tanársegéd, DE NK Fizioterápiás Tanszék
Fizikai aktivitás hatása fiatal felnőttek kardiovaszkuláris állapotára
(II. évfolyamos hallgatót várunk!)
Takács Dániel, Széll Gábor, gyakorlati oktató, DE NK Fizioterápiás Tanszék
Fiatal vízilabdázók gerinc és váll mobilitásának fokozása különböző fizioterápiás módszerekkel
Az elülső keresztszalag szakadás előfordulásának gyakorisága női sportolók körében
Dr. Semsei Imre, tudományos dékánhelyettes, DE Egészségügyi Kar
Egyéb téma, külön egyeztetés alapján
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