Családorvosi Intézet és Rendelő
Tudományos Diákköri felelős:

Dr. Nagyvári Péter

Telefon:

Telefon: 545 551, 71521

Email:

nagyvari.peter(at)med.u-szeged.hu

Az Intézet honlapja:

http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/csaladorv/

Tudományos diákköri munka feltétele:
Tekintettel a szakma erősen interdiszciplináris és klinikai jellegére, elsősorban a magasabb
évfolyamra járó hallgatók diákköri munkáját tudjuk előnyben részesíteni. A tudományos
jellegéből következően további alapvető követelmény a diákkörös munkát vállalók számra a
jó informatikai felkészültség és epidemiológiai alapismeretek. Intézetünk sajátossága, hogy
számos környékbeli oktató háziorvos külső munkatársunk van, akikkel összefogva vállalkozó
hallgatóink számos területen történő kutatás lehetőségét találhatják.

Választható TDK témák (2014/2015):
Témavezető:

Cím:
A cukorbetegek gondozásának minőségi
indikátorai egy háziorvosi praxisban.
Hypertoniás betegek felkutatása és
gondozásba vétele a körzetben

Dr. Pénzes János
oktató háziorvos - Csongrád-Bokros

A team-munka szerepe az ischaemiás
szívbetegek gondozásában.
A család jelentősége a krónikus betegek
gondozásában.
A primer prevenció lehetősége a családorvosi
praxisban.

Dr. Ágoston Gergely egyetemi adjunktus

Immunológiai kórképek kardiovaszkuláris
vonatkozásai
Pulmonáris hipertónia diagnosztikája és
kezelése
A hypertoniás betegek kezelésében
alkalmazott gyógyszerek megítélése és
terápiás alkalmazásuk az utóbbi évek
szemléletváltozásában.

Dr. Garay Erzsébet
oktató háziorvos - Gyula

Szív- és érrendszeri megbetegedésben
szenvedők gondozása a háziorvosi
gyakorlatban.
Az infarctustól a kórházig. (Hogyan
csökkenthető a korai halálozás?)
Az időskorú betegek gondozásának
problémái az alapellátás szintjén.

Családgondozás az alapellátásban.
Diabetes mellitusos betegek gondozásának
folyamata.
Az alkalmasság felelősségének
megállapítása – búvár orvosi vizsgálatok
Kapcsolatépítés és - tartás az alapellátási
praxisok és szakellátó intézetek között az
informatika lehetőségei alapján.
Alapellátók és szakellátók kölcsönös
minőségbiztosítási tevékenysége.

Dr. Hajnal Ferenc
tanszékvezető egyetemi tanár

Folyamatos továbbképzés és tananyagának
kidolgozása az alapellátásban résztvevő
szakemberek számára, az oktatás
minőségének ellenőrzése.
A mellkasi fájdalom pathogenezise,
differenciáldiagnosztikája és ellátása a
háziorvosi munka szempontjából.
A rövidített rezidensi program (szakorvosi
átképzés) lehetőségei és az alapellátás
feladataihoz mért továbbfejlesztés irányai.
Az egységes központi gyakornoki rendszer
szerepe és funkciója a szakorvosképzésben.

Dr. Kiss Zoltán
osztályvezető főorvos - Makó Kórház,
Belgyógyászat

Vasospasticus tünetcsoportok.
A betegségek és a környezet ásványanyag
tartalmának összefüggései.
Krízisszituációk felismerése, nyomon
követése és ellátása a családorvosi
munkában.

Dr. Kozma Anna oktató
háziorvos – Domaszék

Az orvos-beteg találkozás sajátosságai a
családorvosi gyakorlatban.
A diagnózis felállítása int folyamat a
családorvosi praxisban.
A távoktatás ("distance learning") szerepe a
háziorvosi továbbképzésben.

Dr. Mester Lajos
oktató háziorvos - Zákányszék

Konzultációs technikák az orvos-beteg
kapcsolatban.
A házi betegellátás sajátosságai.
Családlátogatással összekapcsolt diákköri
munka sajátosságai

