ÁPOLÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK
SZAKDOLGOZAT ÉS TDK TÉMAJAVASLATOK
2016.
BSc/BA szakos hallgatók számára
Dr. Sárváry Attila főiskolai tanár

1. Egészségmagatartás felmérése egy adott közösségben, csoportban
-

dohányzási és/vagy alkoholfogyasztási

-

táplálkozási szokások felmérése.

2. A szűrővizsgálatok jelentősége a nem fertőző betegségek korai felismerésében.
3. A csecsemő és gyermekkori szűrővizsgálatok jelentősége.
4. A nem fertőzőző betegségek okozta halálozások alakulása Magyarországon
nemzetközi összehasonlításban.
5. A magyar lakosság egészségi állapota
6. A

csecsemő

és

gyermekhalálozás

alakulása

Magyarországon

nemzetközi

összehasonlításban.
7. A gyermekvállalás attitűdjének vizsgálata.
8. Az elhízás jelentősége felnőtt és gyermekkorban.

Dr. Papp Katalin főiskolai docens

1. Prevenciós lehetőségek kutatása az egészségügy különböző területein
2. Ellátási rendszerek összehasonlító vizsgálata
3. Idült betegségek kialakulásához vezető életmód
4. A gyermekkori elhízás és a reklámok kapcsolata
5. A túlsúly egyéni és társadalmi következményei
6. A daganatos betegek ápolásának különleges szempontjai
7. Minőségügyi mutatók jelentősége a mindennapi ápolási munkában
8. Betegelégedettség vizsgálatok
9. Az ápolási tevékenységek hatékonyság vizsgálata
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10. Bizonyítékokon alapuló ápolás
11. Az ápolás története, fejlődése
12. Colostomás betegek életminőségének vizsgálata
13. A BSc ápoló megelőző tevékenysége a posztoperatív sebfertőzés kialakulásában
14. A kockázati csoportok ápolási szükségleteit hatékony és megfelelő módon való
figyelembe vétele (idősek, rokkantak, mentális betegek stb.)
15. Daganatos betegek ápolása holisztikus megközelítésben

Ujváriné Dr. Siket Adrienn főiskolai docens, ápolás mesterszakfelelős

1. Az ápolási folyamat jelentősége, megvalósítása a gyakorlatban.
2. Kulturális különbségekből eredő problémák az ápolás során.
3. Kutatás, esetbemutatás az ápolás színterein: otthoni ápolás, ápolási osztály, hospice
ápolás.
4. A BSc ápoló, mint egészségfejlesztő, az alapellátásban, a fekvőbeteg ellátásban
5. A BSc ápoló szerepe a kardiovaszkuláris betegségek prevenciójában
6. Egyéni és csoportos betegoktatás lehetőségei az alap és fekvőbeteg ellátásban adott
betegség esetén
7. A közösségekkel való együttműködés alapelvei, közösségi alapú egészségfejlesztő
munka.
8. A háziorvosi team munkában való együttműködés lehetőségei.
9. Egészségmagatartás vizsgálat az egészségfejlesztés szinterein adott célcsoport
körében: óvoda, iskola, kórház (munkahely), idősek otthona.
10. Ápolók egészségmagatartásának vizsgálata.
11. Pályaválasztási motiváció, pályaelhagyás okainak vizsgálata ápolók körében.
12. Migráció az egészségügyben.
13. Humánerőforrás hiány kérdései az egészségügyben.
14. Etikai kérdések az ápolásban.
Dr. Papp Katalin főiskolai docens és Ujváriné Dr. Siket Adrienn főiskolai docens
1. Az ápoló kompetenciái a XXI. században
2. Ápoló a teamben
3. Egynapos sebészeti ápolás
4. Az ápoló és a migráció Európában
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5. Idősödő társadalom
6. Életmódkutatás egy adott közösségben
7. Szakmai oktatás és nevelés az ápolók körében
8. Hospice, avagy az élhető élet mindvégig…

Törő Viktória tanársegéd

1. Daganatos betegek fájdalomcsillapításának hatékonysága
2. Citosztatikumok mellékhatásai, szövődményei
3. Az egészségügyi ellátás fogyasztóinak fokozódó elvárásai
4. Hypertonia betegség és táplálkozási szokások
5. A nyomási fekély kialakulásának vizsgálata
6. Betegelégedettségi vizsgálat adott szükségletek kielégítésével kapcsolatban
7. A BSc ápoló egészségnevelési feladatai
8. Stomás betegek életminősége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
9. A BSc ápoló AIDS-szel kapcsolatos attitűdjei
10. A cukorbetegek kezelése és ápolása

Hajduné Demcsák Lívia gyakorlati oktató
1.

Életminőség változása és/vagy speciális ápolói feladatok neurológiai betegségben
szenvedők körében (Parkinson kór, plasmapheresis terápia, Sclerosis Multiplex,
Myasthenia Gravis, Stroke)

2.

Iskolás korú gyermekek ismeretei az egészséges magatartásról

3.

Segítő kapcsolat az ápolásban (Ápoló – beteg kapcsolat)

4.

Az ápoló személyisége, és ennek hatása a gyógyulás folyamatára

5.

Kommunikációs jellegzetességek hatása az ápolás során (hatékony kommunikáció
az egészségügyben)
-

Gyógyító személyzet egymás közötti kommunikációja

-

A beteg és az ellátó személyzet kommunikációja

6.

Mentálhigiéné és az ápolás kapcsolata

7.

Választott csoport mentálhigiénés állapotának felmérése

8.

Krízis és krízisintervenció. Krízis, mint testi-lelki-szociális probléma

9.

Szupervízió jelentősége az egészségügyi területen dolgozók körében
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Radó Sándor Istvánné gyakorlati oktató

1. Óvodások dohányzással kapcsolatos ismeretei
2. Az egészséges magatartás népszerűsítése az általános iskolai hallgatók körében
3. Táplálkozászavarok serdülőkorban
4. Anorexia nervosa korunk (divat) betegsége
5. Az ápolói munka speciális szempontjai a pszichiátriai osztályon
6. Stressz és pszichoszomatika az ápolók körében
7. A pszichiátriai ápolás története - Kezdetektől napjainkig
8. A pszichiátriai betegellátás jogi szabályozása
Dr. Szerafin László főiskolai docens

1. Hematologiai betegek ápolásának különleges szempontjai (transzfúzió, citopéniák)
2. Az

ápolás

speciális

szempontjai

hematológiai

és

onkológiai

osztályon

(minőségbiztosítási szempontok)

Dr. Őszéné Dr. Gajdos Anikó gyógyszerész

1. Gyógyszerkipróbálások a vizsgálatokban résztvevő betegek szemszögéből

Dr. Balogh Roland háziorvos

1. Az alapellátás szerepe a betegségek megelőzésében, korai felismerésében

Szegedi Judit Katalin tagintézmény vezető helyettes, Ferenczi Sándor Egészségügyi
Szakközépiskola, Miskolc

1. Társadalmi folyamatok hatása a pályaválasztásban
2. Az oktatás helye és szerepe az egészségügyi ellátórendszerben
3. Az egészségügyi dolgozók oktató munkájának lehetőségei
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Németh Mária dializáló ápoló, FMC-DEEK, Extracorporalis Szervpótló Centrum

1. Életminőség változása a haemodializált betegek körében

Pavlenka Krisztina Osztályvezető ápoló, DE-KK, Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika

1. Szívelégtelenség aktualitása ma Magyarországon
2. Szűrővizsgálatok jelentősége a lakosság körében, prevenció fontossága
3. Szívinfarktus utáni életminőség vizsgálata Magyarországon

Kmetti Béláné intézményvezető, DMJV Idősek Háza

1. Demens betegek ellátásának nehézségei
2. Az egészségügyi és szociális ellátás kapcsolata
3. Demográfiai változás hatása az egészségügyi ellátásra. „Őszülő évszázad”

A meghirdetett oktatókon kívül is kereshetők szakdolgozati konzulensek. Egyéni konzulensek
és témák esetén a tanszékvezető döntése szükséges.

Nyíregyháza, 2016. március 16.

Dr. Sárváry Attila
tanszékvezető
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