
 
Kurzuskód Felel s oktató Elnevezés Kredit Intézmény 

 
 

Karamánné 
dr.Pakai 
Annamária  

Sz vizsgálatok 
jelent sége a 
XXI.században 

1 kredit = 14 óra PTE ETK 

Tematika-célja: A kurzus célja, hogy a hallgató ismerjék a népbetegségek epidemiológiai 
vonatkozásait, okait, kockázati tényez it, jellegzetes tünettanát, a gyógyítás 
esélyeit, s ezen ismeretekre alapozva átfogó képet nyújtson az egészségügyi 
sz vizsgálatok elvi alapjairól és a gyakorlati megvalósításának 
módszereir l, rendszerér l. 

 
A kurzus meghirdetése: 
   Félév:    sz/tavasz   
    

Jelentkezési határid : szeptember 30./ február 28. 
 

   Jelentkezés: cím:  PTE ETK Doktori Iskola PhD képzés 
       7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 
     
 
A kurzust felvev  hallgatók maximális száma: 10 f   
 
Túljelentkezés esetén az elfogadás kritériuma: 20 f   
 
Az oktatás id kerete: Kurzus teljes óraszáma: 14 óra 
    El adások id pontja: heti 7 óra (egyeztetés után tömbösítve) 
 
A számonkérés formája:    írásbeli/szóbeli 
 
Utóvizsga/javítóvizsga típusa:  szóbeli 
  
A kurzus elfogadásának kritériumai: a kurzuson való részvétel és a beadandó dolgozat  
megfelel  színvonalon történ  elkészítése, határid re történ  beadása és elfogadása.  
 
Távolmaradás pótlásának lehet ségei: megbeszélés szerint 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok listája:  
 

1. Tulchinsky T., Varavikova E. (2014) The New Public Health. Elsevier, San Diego. 
2. Ember István, Kiss István, Cseh Károly (2013): Népegészségügyi orvostan. PTE-ÁOK, 

Pécs 
3. Ádány R. (2012) Megel  orvostan és népegészségtan. (2. átdolgozott kiadás) Medicina 

Könyvkiadó Zrt, Budapest. 
4. Ádány R., Kárpáti I., Paragh Gy. (2014) Népegészségügyi medicina.Medicina, Budapest. 



5. Healthy Ageing – A Challenge for Europe (2007) 
http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_26_frep_en.pdf 
(2017.06.08) 

6. Döbr ssy B. et al (2007) A sz rés nemkívánatos lélektani mellékhatásai . In: Orvosi 
Hetilap. 148. évf. 36. sz., p. 1707-1711. 
+ 
témában megjelent releváns folyóirat publikációk 
órán kiadott el el adásvázlatok 

 
A foglalkozások témája és oktatója  
A kurzus során a mortalitási és morbiditási adatok tükrében a betegségek kialakulásában szerepet 
játszó legfontosabb rizikó faktorok és a megbetegedések megel zését szolgáló sz vizsgálatok 
kerülnek tárgyalásra. 
 
A téma el adója: Karamánné dr. Pakai Annamária PhD, habil 
 
El adások: 
 
Óra  Téma El adó 
1-2. Sz rés: szakmai és szervezési irányelvek.  Karamánné dr.Pakai Annamária 
3-4. Kockázati tényez k, célbetegeségek és 

epidemiológiai viszonyok (szív- és érrendszer, 
méhnyakrák, eml rák, vastagbélrák, szájüregi 
rákok, prostatarák, b rdaganatok) 

Karamánné dr.Pakai Annamária 

5-6. Kockázati tényez k, célbetegeségek és 
epidemiológiai viszonyok (tüd rák, diabetes 
mellitus, szorongás és depresszió, csontritkulás) 

Karamánné dr.Pakai Annamária 

7-8. Életkorhoz kötött sz vizsgálatok.  Karamánné dr.Pakai Annamária 
9-10. Populáció és közösségi szint  beavatkozások 

prevenció céllal (A célpopuláció részvétele a 
sz vizsgálatokon; egészségnevelés, 
tömegkommunkáció szerepe a részvétel 
növelésében).  

Karamánné dr.Pakai Annamária 

11-12. Populáció és közösségi szint  beavatkozások 
prevenció céllal (csoportos edukációs 
programok; kisebbségi csoportok részvétele a 
sz vizsgálatokon).  

Karamánné dr.Pakai Annamária 

13-14. A sz rés nemkívánatos lélektani mellékhatásai. Karamánné dr.Pakai Annamária 
 


