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Cím:
1. A kognitív pszichológiai eltérések
pszichiátriai betegségekben.
Investigation of neuorocognitive
inpairments in psychiatric disorders
2. Az orvostanhallgatók
egészségpszichológiai felmérése.
Health psychological investigations
of the medical students

Dr. Csejteiné Dr. Juhász Anikó egyetemi
docens, PhD

1. A muszlim páciensek ellátásával
kapcsolatos etikai problémák
Németországban -- német nyelvű
szakirodalom alapján. Ethical
problems around health care
provided for muslims in Germany –
based on German language
literature

Dr. Fűzné
Prof. Dr. Pikó Bettina egyetemi tanár, DSc

1. Fiatalok problémaviselkedésének
megelőzése. Prevention of youth
problem behavior
2. Káros szenvedélyek magatartásepidemiológiai elemzése. Behavioral
epidemiology of addictions
1. A páciensbiztonság etikai kérdései.
Ethical issues of patient security
2. Az allokáció és prioritásképzés etikai
kérdései az egészségügyben.
Ethical issues of allocation and
priority setting in health care
1. Pozitív pszichológiai intervenciók az
orvostanhallgatók
egészségfejlesztésében. Positive
psychological interventions in
medical students' health promotion.
2. Orvos-beteg interakciót befolyásoló
tényezők vizsgálata. Investigation of
factors that influence doctor-patient
interaction
3. Az onkológiai ellátás
pszichoszociális aspektusai.
Psychosocial aspects of the
oncological care
4. Onkológiai betegek pszichés
státuszát magyarázó faktorok.

Kissné
Dr. Kapocsi Erzsébet,
PhD
egyetemi mestertanár

Dr Hamvai Csaba, PhD
egyetemi tanársegéd
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Predictors of oncology patient's
psychological status
Motivációs interjú skilljeinek
használata a fogászati betegek
adherenciájának javítására. Use of
the motivation interview skills to
improve of the adherence in
dentistry care
Dohányzásleszokás támogatása az
orvosképzésben. Supporting
smoking cessation in medical
education
Dohányzásprevenció a közösségi
médiában és a középiskolákban.
Smoking and tobacco prevention
programs in public media and
secondary schools
Orvostanhallgatók hivatástudatukba,
pályaválasztása és személyes
egészsége. Evaluating
professionalism, carreer choice and
health behaviour among medical
students
Szexuális egészségnevelés,
egészségfelmérés vizsgálata.
Assessment of sexual releated
behaviour and health promotion
Modern betegtájékoztatási
formátumok és a tájékozott
beleegyezés elve. Modern patient
information leaflets and the doctrine
of informed consent
A tájékozott beleegyezés elvének
érvényesülése a terhesgondozás
során. The investigation of informed
consent in maternity care
Negatív szülésélmények vizsgálata
a tájékozott beleegyezés elvének
tükrében. Assessment of negative
screening experinces compaired to
informed concent
Betegoktatás az orvosi
gyakorlatban. Patient education in
medical practice

