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Program /Alprogram 

 
TÉMA 

 
Programvezető / 
Témavezető 

 
1. PROGRAM /  P-1 
 

 
 

KARDIOVASZKULARIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY 
 

 
Prof. Dr. Bódis József 

programvezető 
 

A-1 
 

A klinikai laboratórium szerepe a kardiovaszkuláris 
betegségek primer és szekunder  prevenciójában. 

Dr. Kovács L. Gábor témavezető 

A-2 A klinikai laboratórium szerepe a diabetes mellitus primer 
és secunder prevenciójában.  

Dr. Kovács L. Gábor témavezető 

A-3 Molekuláris diagnosztika szerepe a nagy tömegeket érintő 
nem fertőző betegségek primer és szekunder 
prevenciójában.  

Dr. Kovács L. Gábor témavezető 

A-4 Prevenciós módszerek kardiovaszkuláris betegségekben Dr. Bódis József,  
Dr. Kriszbacher Ildikó  
témavezetők  

A-5 Összehasonlító vizsgálatok egy-egy betegségcsoport (pl. 
hypertonias betegek) gyógyszerszedési szokásairól egy 
nagy városi, egy kis városi és egy falusi körzetben.  

Dr. Nagy  Júlia témavezető 

A-6 Vizsgálatok egy megye lakossága meghatározott életkori 
csoportjának gyógyszerszedési szokásairól (gyógyszer, 
gyógyhatású készítmény, természetgyógyászati eljárások 
és népi gyógymódok).  

Dr. Nagy  Júlia témavezető 

A-7 Az egészségállapot területi egyenlőtlenségeinek vizsgálata 
 

Dr. Sándor János témavezető 
 

A-8 Endothel funkció és a kardiovaszkuláris betegségek Dr. Sulyok Endre témavezető 
 

A-9 Molekuláris célpontok azonosítása, a nagy tömegeket 
érintő nem-fertőző betegségek prevenciós diagnosztikája 
számára 

Ifj. Dr. Gallyas Ferenc 
témavezető 

A-10 Meterológiai tényezők hatása a cerebro-vascularis 
betegségekben 

Dr. Kriszbacher Ildikó 
témavezető 

A-11 Az immunrendszer és a testi-lelki egészség 
A rekreációs sportok szerepe az egészségmegőrzésben, 
ezzel párhuzamosan a terhelhetőség változásai 

Dr. Wilhelm Márta témavezető 

A-12 Különböző eredetű szénhidrátok hatásainak 
táplálkozástudományi és klinikai dietetikai vizsgálata 
cukorbetegekben 

 Dr. Kovács L. Gábor , 
 Dr. Figler Mária témavezetők 

2. PROGRAM / P-2 
  

MOZGÁSSZERVI EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Prof. Dr. Kránicz János 
 programvezető 

 
B-1 

A perinatális korban elszenvedett hypoxiás agyi károsodás 
primér és secunder megelőzésének lehetőségei. 
(epidemiológiai vizsgálatok prevenciós korai fejlesztő 
neurohabilitációs programok kidolgozása és alkalmazása) . 

  
 Dr. Sulyok Endre témavezető 
  

B-2  Alsóvégtagok veleszületett deformitásainak megelőzése, 
és kezelési lehetőségei. 

 Dr. Kránicz János témavezető 
  

B-3 Gyermek és felnőttkori gerincbetegségek prevenciója. 
Biomechanikai és  biokémiai, epidemiológiai,  kórélettani 
vonatkozásokban 

 
 Dr. Szepesi János témavezető 
  

B-4 Gyermek és felnőttkori mozgásszervi betegségek 
prevenciója, epidemiológiai, táplálkozás tudományi 
vonatkozásokban 

Dr. Figler Mária témavezető 

B-5 Az osteoporosis primer- secunder és tercier megelőzésének Dr. Kránicz János témavezető 



lehetőségei az egészségesekben ill. a csontanyagcserét 
meghatározó szervek betegségeiben. 
 

 

B-6 A csontanyagcsere vizsgálómódszerei a klinikai 
laboratóriumokban.  
 

Dr. Kovács L. Gábor témavezető 
 

B-7 Perinatalis hypoxiás idegrendszeri károsodások kezelési 
lehetősége őssejtekkel (állatkísérletes munka) 

Dr. Bódis József témavezető 

B-8 A radiosynoviorthesis biológiai kockázata, az izület  
lokális aktivitása és az eredményesség közötti kapcsolat.  

Dr. Szentesi Margit témavezető 

B-9 A radiosynoviorthesis eredményességét befolyásoló 
tényezők vizsgálata 

Dr. Szentesi Margit , 
Dr. Szepesi János témavezetők 

B-10 Az UH vizsgálat szerepe a radiosynoviorthesis előtti 
diagnosztikában és a kezelés eredményességének 
lemérésében. 

Dr. Szentesi Margit témavezető 

B-11 A radiosynoviorthesis eredményessége rheumatoid 
arthritises krónikus synovitisben. 

Dr. Szentesi Margit témavezető  

3. PROGRAM / P-3 
    

 
REPRODUKCIOS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY 

 
Prof. Dr. Sulyok Endre 

programvezető 
C-1 Az alacsony születési súly: epidemiológiai, szociológiai, 

kórélettani és klinikai vonatkozások. 
Dr. Sulyok Endre témavezető 

C-2 Az alacsony születési súly jelentősége a felnőttkori 
betegségek kialakulásában. 

Dr. Sulyok Endre témavezető 

C-3 A csecsemőtáplálás modern szemlélete Dr. Sulyok Endre témavezető 

C-4 Az újszülöttkori elektrolit- és vízforgalom sajátosságai: 
renális- és endokrin szabályozás 

Dr. Sulyok Endre témavezető 

C-5 A dohányzás jelentősége a perinatális, csecsemőkori és 
gyermekkori morbiditásában. 

Dr. Sulyok Endre témavezető 

C-6 A fejlődési rendellenességek epidemiológiája Dr. Sándor János témavezető 

C-7 A különböző anyatejminták kémiai analízise 
Koraszülöttet szült anyák  - érett újszülöttet szült anyák 
Különböző postnatalis időszak 
Anyai étrend 

Dr. Adamovich Károly 
témavezető 

C-8 Igen kis súlyú (< 1500 g) újszülöttek életminőségi 
jellemzői 10-18 éves korban 

Dr. Adamovich Károly 
témavezető 

C-9 Születésszabályozás, várandósság, szülés a roma 
kultúrában. 

Dr. Gyódi Gyula témavezető 

C-10 Roma kisebbség egészségkultúrája, egészségi állapota. Dr. Gyódi Gyula témavezető 

C-11 Hirtelen halál csecsemőkorban (bölcsőhalál) "Sudden 
infant death syndroma" okai, veszélyeztetettség 
felismerése, preventiója, szülők oktatása. 

Dr. Schultz Károly témavezető 

C-12 Megkínzott, megvert gyermek syndroma ("Battered child 
syndroma"). Háttér, diagnosis, preventio. 
 

Dr. Schultz Károly témavezető 

C-13 Lombikbébi program. (In vitro fertilisatio) Etikai 
dilemmák. Mi lesz a gyermekkel (utánvizsgálatok): 
Klónozás. Béranyaság. Örökbefogadás problémái. 

Dr. Schultz Károly témavezető 

C-14 Táplálkozási devianciák gyermekkorban (anorexia 
nervosa, bulimia, extrém diéták, testépítés diétája, 
makrobiotikus étrend). 
 

Dr. Schultz Károly témavezető 

C-15 Etikai problémák a gyermekgyógyászatban (beteg- Dr. Schultz Károly témavezető 



felvilágosítás, titoktartás, intenzív ellátás, kóma-agyhalál, 
szervátültetés, eutanázia, súlyosan károsodott újszülöttek). 

C-16 Vitamin-, vas- és nyomelem szupplementáció és dietetika a 
terhesgondozásban; perinatalis jelentősége. 

Dr. Koppán Miklós témavezető 

C-17 Asszisztált reprodukciós módszerek; népegészségügyi 
jelentőség 

Dr. Török Attila témavezető 
 

C-18 Fitoösztrogének, hormonpótlás, életmódi- és táplálkozási 
szokások peri- és posztmenopauzában. 

Dr. Garai János témavezető 
 

C-19 Nőgyógyászati műtéti eljárások hatása az életmódra és az 
életminőségre.  A műtéti előkészítés és a posztoperativ 
gyógytorna hatása a vizelet és széklet kontinenciára és a 
szexuális élet minőségére. 

Dr. Bódis József témavezető 
 

C-20 A fertilitás vizsgálómódszerei a klinikai 
laboratóriumokban  

Dr. Kovács L. Gábor témavezető 
 

C-21 Szülészeti és nőgyógyászati beavatkozások rövid- és 
hosszútávú életmódbeli következményei, ezek 
befolyásolási lehetőségei 

Dr. Bódis József témavezető 

C-22 Terhespathológiai osztályon kezelt rizikó terhesek 
orvosszakmai, ápolási, pszichoszociális és utógondozási 
kérdései 

 Dr. Varga Péter témavezető 

C-23 Az immunológiai kutatások legújabb eredményeinek 
gyakorlati hasznosítása a szülészeti-nőgyógyászati klinikai 
gyakorlatban 
 

 Dr. Varga Péter témavezető 

C-24 Korunk infectológiai kihívásai a reproduktív korú nők 
körében 

 Dr. Varga Péter témavezető 

4. PROGRAM / P-4 
 

ONKOLÓGIA -EGÉSZSÉGTUDOMÁNY  Prof. Dr. Ember  István 
programvezető 

1. Alprogram / P-4/1  
PREVENTIV ONKOLÓGIA 

Prof. Dr. Ember  István 
program vezetője 

 
D-1 Daganatok molekuláris epidemiológiája 

 
Dr. Ember  István 
 

D-2 Magyarország egészségügyi állapota 
 

Dr. Ember  István 
 

D-3 Magyarország történelmi demográfiája Dr. Ember  István 
 

D-4 Környezet és carciogenezis 
 

Dr. Ember  István 
 

D-5 Táplálkozás és a rák 
 

Dr. Ember  István 
 

D-6 Molekuláris epidemiológia Dr. Kiss István  
Dr. Ember István 
témavezetők 

D-7 Preklinikai onkológia Dr. Ember István 
Dr. Kiss István 
témavezetők 

D-8 Daganatok molekuláris biológiája Dr. Ember István 
Dr. Kiss István 
témavezetők 

D-9 Daganatok kemoprevenciója Dr. Ember István 
Dr. Kiss István 
témavezetők 

D-10 Primer, szekunder, tercier prevenció a daganatok körében Dr. Ember István 
Dr. Kiss István 
Dr. Varjas Tímea 
Dr. Nádasi Edit 
témavezetők 

D-11 Daganatok epidemiológiája Dr. Kiss István 



Dr. Ember István 
témavezetők 

D-12 Alternatív és természetes módszerek a daganat -
megelőzésben 

Dr. Kiss István 
Dr. Ember István 
témavezetők 

D-14 Archeogenetikai vizsgálatok Dr. Nádasi Edit 
Dr. Béres Judit 
témavezetők 

D-15 Térinformatikai vizsgálatok, különös tekintettel a daganat -
megelőzésre 

Dr. Csondos Éva 
témavezető 

D-16 Genetikai és genomikai epidemiológia Dr. Ember István 
Dr. Kiss István 
Dr. Nádasi Edit 
témavezetők 

D-17 Populációgenetika Dr. Béres Judit 
Dr. Mészáros Anita 
témavezetők 

D-18 A magyar egészségügy szervezeti fejlődése az elmúlt 
évszázadokban 

Dr. Kiss István 
témavezető 

D-19 Nőgyógyászati-, emlő- és gastrointestinalis tumorok 
halmozódása, familiáris és genetikai háttere 
 

Dr. Bódis József témavezető 

D-20 Túlélés, életminőség kiterjesztett és minimálisan invaziv 
műtéti eljárások után nőgyógyászati daganatos betegeknél 
 

Dr. Bódis József témavezető 
 

D-21 A sugárterápia legmodernebb módszerei 
eredményességének vizsgálata a PTE ÁOK beteganyagán. 

Dr. Csere Tibor témavezető 

D-22 Modern izotóptechnikai módszerek alkalmazása a 
klinikumban.  

Dr. Zámbó Katalin témavezető 

D-23 A funkcionális élelmiszerek táplálkozástudományi és 
klinikai dietetikai vizsgálata 

Dr. Figler Mária témavezető 

D-24 A tápláltsági állapot és a metabolikus paraméterek 
vizsgálata krónikus gasztroenterológiai betegségekben 

Dr. Figler Mária témavezető  

2. Alprogram / P-4/2 DIAGNOSZTIKAI KÉPALKOTÁS     
 

Prof. Dr. Bogner Péter 
alprogram vezetője 

D-2-1 Diffúziós MR képalkotás alkalmazása modell 
rendszerekben és a klinikumban 

Dr. Bogner Péter témavezető 
 

D-2-2 Perfúziós CT és MR képalkotás alkalmazása különböző 
pathológiás állapotok diagnosztikájában 

Dr. Bogner Péter témavezető 

D-2-3 A kérgi aktiváció MR vizsgálata (fMRI) Dr. Bogner Péter témavezető 

D-2-4 A kardiovaszkuláris rendszer non invazív vizsgálata – CT, 
MR angiográfia. 

Dr. Repa Imre témavezető 

D-2-5 CT és MR vezérelt diagnosztikai és terápiás 
intervencionális beavatkozások fejlesztése. 

Dr. Repa Imre témavezető 

D-2-6 Modern képfeldolgozási módszerek alkalmazása a 
diagnosztikában és a sugárterápiában 

Dr. Repa Imre témavezető 

3. Alprogram / P-4/3 GASZTROENTROLÓGIAI BETEGSÉGEK  Prof. Dr. med. habil Döbrönte 
Zoltán 

alprogram vezetője 
D-3-1 A vékonybél kontamináció szerepe az irritabilis 

bélszindróma (IBS) kialakulásában 
Dr. Döbrönte Zoltán témavezető 

D-3-2 Az endoszkópos sphincterotomia (EST) szövődményei és Dr. Döbrönte Zoltán témavezető 



hosszú távú eredményei 

D-3-3 A tápcsatornai vérzések epidemiológiája, diagnosztikus és 
kezelési módszerének összehasonlító értékelése 

Dr. Döbrönte Zoltán témavezető 

D-3-4 A képalkotó eljárások összehasonító diagnosztikus 
értékelése a pancreas betegségeinek diagnosztikájában 

Dr. Barta Miklós témavezető 

5. PROGRAM / P-5 
    

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HATÁRTERÜLETEI Prof. Dr. Kovács L. Gábor 
programvezető 

F-1 Rekreáció -  wellness - egészségállapot Dr. Tahin Tamás,  
Dr. Jeges Sára témavezetők 

F-2 Biológiai ritmusok kialakulásának, ontogenezisének és 
működésének vizsgálata molekulárbiológiai módszerekkel: 
a biológiai oscillátorok működésének  sejtszintű 
szabályozási mechanizmusainak vizsgálata, az óragének 
regulációs szerepe, az expressszált óra-peptidek 
interakcióinak vizsgálata kísérletes állatmodellben, 
valamint in vitro rendszerben, a ritmus fázisának 
módosítása in vivo és in vitro modell kísérletekben 

Dr. Józsa Rita témavezető 

F-3 A melatonin cirkadián  és szezonális ritmusokban betöltött 
szerepének vizsgálata. Fény- és nem-fény stimulusok tartós 
megváltoztatásának hatása a melatonin termelésre, a 
biológiai ritmus paramétereinek változásaira (fázis-
eltolódás, amplitúdó változás) és ennek kihatásai 

Dr. Józsa Rita témavezető 

F-4 Váltóműszakban a külső tényezők (fény – és nem-fény 
ingerek) hatásainak vizsgálata . 

Dr. Józsa Rita témavezető 

F-5 A megvilágítási ciklus változásainak (8 – ill. 12 órás fázis-
eltolódás) és a napi ritmikus tevékenységek 
fáziseltolódásának hatása a melatonin szekréció ritmusára 
és  psychosomatikus paraméterekre váltott műszakban 
dolgozók esetében.  

Dr. Józsa Rita témavezető 

F-6 Nemzetközileg alkalmazott paraméterek  felhasználásával, 
hazai viszonyokhoz adaptált epidemiológiai és szociológiai 
vizsgálatokkal adatbázis létrehozása: a váltóműszakban 
dolgozók életmódjának, egészségi állapotának felmérése 
alapján összefüggések kimutatása a  váltóműszak jellege 
(tartama, rotáció jellege és periódusa) valamint a biológiai 
ritmust mutató  funkciók megváltozása között. Az adatok 
modern kronobiológiai módszerekkel történő kiértékelése 
és komparatív analízise.  
 

Dr. Józsa Rita témavezető 

F-7 Kronobiológiai vizsgálatok, a humán szervezet 
működésében napi ritmust mutató funkciók paramétereinek 
monitorozása, napi és 7-napos változásainak vizsgálata 
(cardiovasculáris, hormonális, mentális funkciók). 
Gyógyszer-metabolizmus napi ritmusának vizsgálata 
(antikoaguláns szerek, drog) váltóműszakban dolgozók 
esetében. 

Dr. Józsa Rita témavezető 

F-8 A fizetett és nem fizetett munka hatása az ápolók egészségi 
állapotára. 

Dr. Tahin Tamás témavezető 

F-9 Egészségi állapot monitorozása rutinszerűen gyűjtött 
adatok segítségével. 

Dr. Sándor János témavezető 
 

F-10 Nem fertőző betegségek etiológiáját, prevencióját és 
ellátási hatékonyságát értékelő emidemiológiai vizsgálatok 

Dr. Sándor János témavezető 
 

F-11 A három műszakos munka hatása a circadian ritmusra. Dr. Tahin Tamás témavezető 

F-12 A népesség egészségi állapotát befolyásoló társadalmi 
tényezők vizsgálata. 

Dr. Lampek Kinga témavezető 

F-13 A magyarországi roma népesség egészségi állapota és az Dr. Lampek Kinga témavezető 



egészségügyi intézményekkel való kapcsolata.  
F-14 A környezet és egészség összefüggése különös tekintettel a 

volt pécsi uránbánya területére. 
Epidemiológiai módszerek alkalmazása a környezet-
egészségügyben. 

Dr. Tigyi József témavezető 
 

F-15 „Health literacy” és egészségi állapot. Dr. Jeges Sára témavezető 

F-16 Az egészségi állapot társadalmi egyenlőtlenségei Baranya 
megyei követéses vizsgálatok alapján. 

Dr. Tahin Tamás témavezető 
 

F-17 A nemek halandósági különbségei Magyarországon, 
különös tekintettel az ún. idő előtti halálozásra. ( 15 éves 
követéses vizsgálat adatai alapján.) 

Dr. Tahin Tamás témavezető 

F-18 Egészségügyi menedzsment alapkérdései Dr. Kovács L. Gábor témavezető 

F-19 Egészségtudomány lingvisztikai vonatkozásai Dr. Kovács L. Gábor témavezető 
Dr. Rébék Nagy Gábor 

F-20 Egészségtudomány lingvisztikai vonatkozásai Dr. Kovács L. Gábor témavezető 
Dr. Rébék Nagy Gábor 

F-21 Másság és előítélet Dr. Lampek Kinga témavezető 

F-22 Az egészségügyben dolgozók munkával való 
elégedettségét és egészségi állapotát meghatározó 
tényezők 

Dr. Lampek Kinga témavezető 

F-23 A természetgyógyászat, a komplementer és alternatív 
gyógymódok igénybevételének  és a prevencióban, 
gyógyászatban, rehabilitációban betöltött szerepének 
vizsgálata 

Dr. Buda László témavezető 

F-24 Lelki tényezők szerepe az egészség megőrzésében, a 
betegségek kialakulásában és a gyógyulás folyamatában 

Dr. Buda László témavezető 

F-25 Egészségturizmus - Sportturizmus: A fizikai 
teljesítőképesség vizsgálata 

Dr. Herlicska Károly témavezető 

F-26 Testkép és identitás sportolókban. Fáradtság szindrómák 
pszichoszomatikus megközelítésben 

Dr. Rúzsás Csilla témavezető 

F-27 Az iskola és a család szocializációs hatása a tanulóifjúság 
életmódjára 

Dr. Rétsági Erzsébet témavezető 

F-28 Egészséggel kapcsolatos értékek megjelenése az alap és 
középfokú intézmények tanulóinál 

Dr. Rétsági Erzsébet témavezető 

F-29 Rekreációs aktivitás vizsgálata különböző korosztályoknál, 
különös tekintettel a fizikai rekreációra 

Dr. Rétsági Erzsébet témavezető  

 


