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Szakdolgozat témakörök 

Ápolás és betegellátás BSc alapszak –ápoló szakirány 

2022/23. ősz 

1. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása  

2. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon  

3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon   

4. Pacemekerrel élő beteg ápolása, gondozása, életmódbeli tanácsok   

5. Sikerélmény vizsgálata a gyermekosztályon   

6. Perifériás és centrális kanülált beteg ápolása   

7. Esettanulmány egy sebészeti beteg ápolása során (pl.familiáris polip stb.)   

8. Egészségpedagógiai módszerek alkalmazása a klinikai ápolásban a szülészet- 

nőgyógyászatban - az ápolók egészségnevelő tevékenysége, hatékonysága - az 

egészségnevelés etikája - a pedagógiai módszerek feltételrendszere az ápolásban   

9. Családközpontú szülészet, alternatív szülési módszerek, mint a családi kapcsolatok 

fejlődését befolyásoló tényezők   

10. A nő anya- és feleségszerepben - prioritások a szerepek között, szerepfeszültségek - a 

párkapcsolatokat meghatározó - személyi, tárgyi - tényezők a gyermek születése után   

11. A prevenció lehetőségei és a prevenció hatékonyságát determináló faktorok a szülészet- 

nőgyógyászatban - a nevelés dominanciájának vizsgálata a szexuális kulturáltság 

alakulásában   

12. Az ápolói team hierarchiájának jelentősége az ápolás minőségének javításában - a 

feladatorientált hierarchizálás és a betegcentrikus ápolás összevetése - egyéni felelősség az 

ápolásban   

13. A máj és epebetegségek kezelése, ápolása az általános sebészetben   

14. A mesterséges táplálás és a kapcsolódó ápoló teendők (önálló, nem önálló, együttműködő 

funktiók)   

15. Pancreas betegségek. A betegséggel kapcsolatos ápolói teendők. (önálló, nem önálló, 

együttműködő funkciók) 

16. A gastro-enterális rendszer sebészeti megbetegedései. Ápolói vonatkozások rövid-, közepes   

mailto:eg@sze.hu
http://eg.sze.hu/


 

EGÉSZSÉG- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR | EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI TANSZÉK 

  9024 Győr, Szent Imre út 26-28. 

  +36 96 613-594  eg@sze.hu  http://eg.sze.hu 

17. A sztomás beteg ellátása, ápolása, sztoma terápia hazánkban.   

18. A postoperatív szakban fellépő pulmonális embólia ápolása   

19. A táplálkozás, mint az egészségi állapot fontos megalapozója - az egészségi állapot és a 

táplálkozás összefüggéseinek bemutatása - választott mintán (kivéve a gyógyélelmezés) -  

20. A munkahely és egészség - Munkahelyi ártalmak az egészségügyben, a védelem jelentősége 

- A munkavállaló felelőssége és lehetőségei a munkahelyi ártalmak megelőzésében   

21. A BSc ápoló szerepe az acut myocardialis infarctus helyszíni felismerésében és kezelésben  

22. Laikus elsősegélynyújtás szerepe a sürgősségi ellátásban. Támaszkodhatunk rájuk?   

23. Kommunikáció szerepe az idősek ápolásában, gondozásában Felmérés: szociális otthonban, 

idősek napköziotthonában, ápolási osztályon dolgozó ápolók körében (kommunikációs 

ismeretek, módszerek, eszközök)   

24. A triage alkalmazása a sürgősségi osztályon  

25. A sürgősségi betegellátás folyamatának bemutatása  

26. BLS (basic life support) hatékonysági vizsgálata 

27. A műanyag eszközök használatával összefüggő nosocomialis infectiok   

28. Szívműtéten átesett betegek szakápolása 

29. Immunszupresszált betegek élete veszélyeztető gomba infekciói   

30. Minőségügyi rendszer kiépítése egy adott területen   

31. Minőségügyi rendszerek összehasonlítása   

32. Egy kiemelten fontos minőségügyi elem szerepének bemutatása (pl. betegtájékoztatás, 

betegjogok, dokumentáció szerepe, standardfejlesztés) hosszú távon  

33. Szakápolás a beteg otthonában - szabadon választott kórkép alapján (követéses vizsgálat)  

34. Kommunikáció az ápolásban - szabadon választott terület feldolgozása  

35. Kommunikáció szerepe az ápoló képzésben. Felmérés az oktatók és hallgatók körében  

36. Pedagógia az otthonápolásban - a beteg és/vagy a hozzátartozók oktatása.  Az ápolók  

37. BSc ápolói feladatok a háziorvosi munkacsoportban, különös tekintettel a hypertoniás 

betegek gondozására  

38. Fájdalomcsillapítási eljárások és szokások adott osztályon  

39. Az egészségügyi szakdolgozók jogai  

40. A világháló szerepe az ápolás jövőjében  

41. SM klub - projekt kidolgozás  
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42. Az egészségfejlesztés helye és szerepe az ápolásban 

43. Gyulladásos bélbeteg klubja - projekt kidolgozása  

44. Gastro-enterológiai szubintenzív ápolási protokollok  

45. Thromboprofilaxis a BSc ápoló szemszögéből …… osztályon  

46. Az ápolási modell szerepe az ápolásfejlesztés területén  

47. Ápolási dokumentáció fejlesztése, mint az ápolási folyamat része az alapellátásban  

48. A táplálkozás szerepe a daganatos betegségek kialakulásában és megelőzésében  

49. A közösség egészségének elemzése   

50. Daganatos betegek életminősége, ápolásuk 

51. A BSc ápoló lehetőségei a kardiovaszkuláris prevencióban 

52. Ápolói kompetenciák Magyarországon   

53. Gondozás szerepe szív- és érbetegek rehabilitációjában  

54. Szakmai perspektíva az ápolók számára - az etikai kódex   

55. Szívelégtelenség aktualitása ma Magyarországon  

56. A nyomási fekély megelőzésének és gyógykezelésének minőségbiztosítási kérdései   

57. Peptikus fekélyvérzők szakápolása   

58. Az ápolási szakma kompetencia határai   

59. Etikai dilemmák a diplomás ápoló és az orvos között   

60. Ápolói leterheltség sebészeti osztályon   

61. A postoperatív szakban fellépő AMI ápolása   

62. Abdominális aorta aneurysma ápolása   

63. Donáció ápolói teendői az intenzív osztályon   

64. Az ápoláslélektan szerepe az ápolóvá válásban   

65. Ápolóképzés az Európai Unióban  

66. Etikai dilemmák az egészségügyben   

67. Politraumatizált beteg intenzív terápiás ápolása   

68. Mesterséges enterális táplálás jelentősége az intenzív terápiás ápolásban   

69. Egészség-betegség-nevelés-egészségmagatartás. „Az egészség, mint érték” az 

egészségügyben  

70. A nők egészsége, egészségmagatartása   

71. A fiatalok egészség- és jövőképe   
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72. Az esetmenedzselés szerepe és fejlesztési lehetőségei a közösségi ellátásban   

73. A hospice ellátás jelentősége a mai magyar egészségügy rendszerében   

74. A reklámok hatása az egészségkultúra alakulására   

75. Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben.   

76. Az ápolók egészségi állapotának felmérése (rekráció és egészség, munkahelyi terhelés és 

egészség)   

77. A hematologiai betegek ápolásának különleges szempontjai  

78. Az ápolási folyamat adminisztrációja, az ápolási dokumentáció 

79. Mentálhigiéné szerepe az egészségügyi ellátásban   

80. Kiégési szindróma jelenségének vizsgálata az intenzív terápiás betegellátásban dolgozó 

egészségügyi szakemberek körében   

81. Esély a gyógyulásra – ápolási segédeszközök használata a mindennapi gyakorlatban   

82. Ápolási protokollok esélyei a magyar egészségügyi ellátásban  

83. Az ápolói munka speciális szempontjai a pszichiátriai osztályo 

84. Orvosok és ápolók – együtt vagy egymás ellen?   

85. Nosocomiális infekciók az ápolási tevékenységben   

86. A betegek önállóságának támogatása az ápolásban. A hozzátartozók bevonása az ápolásba  

87. Értékek az ápolásban   

88. Ápolási terv készítés hazai gyakorlata. 

89. Vezetési stílusok hatása az egészségügy különböző irányítási szintjein 

90. Dializált és vese transzplantált betegek életminőségének vizsgálat 

91. Nosocomialis surveillance ápolói vonatkozásai az intenzív osztályon 

92. Korszerű technológiák alkalmazásának lehetőségei az ápolásban 

93. Központi idegrendszeri kórképek ápolói vonatkozás 

94. Thrombolysisen átesett betegek szakápolása, hemiparetikus betegek és a stroke 

95. A stroke-on átesett betegek szakápolási vonatkozásai az intenzív osztályon 

96. A pszichiátriai betegek rehabilitációjának módszerei és ápolási vonatkozásai 

97. A team-munka jelentősége  az ápolás különböző színterein 

98. A szűrővizsgálatok jelentősége az emlődagantok megelőzésében 

99. A COVID-19 infekció klinikai vonatkozásai 

100. Védőoltások és infekciókontroll a világjárvány alatt 
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