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Május 26. 

10:00- 
12:00 

MEGNYITÓ ÉS PLENÁRIS ÜLÉS 

Dékáni köszöntő – Mátyus László 

Plenáris előadások: intézetigazgatók beszámolói az elmúlt 3 évről 
Csathó Árpád Pécsi Tudományegyetem  

Kelemen Oguz Szegedi Tudományegyetem  
Purebl György Semmelweis Egyetem 

Kósa Karolina - Bugán Antal Debreceni Egyetem 

12:00-13:00   Ebédszünet  

13:00- 
14:30 

MENTÁLIS EGÉSZSÉG - NAGYTEREM HUMANIÓRÁK - KISTEREM 

1/1. szekció 2/1. szekció 

Bódizs Róbert: Az alvásra fordított idő és az alvás 
időzítése a felnőtt magyar lakosság körében: 
kronobiológiai megfontolások 

Bánfalvi Attila: A COVID-19 szindémia a 
bizalmatlanság korában 

Kovács-Tóth Beáta: Az ártalmas gyermekkori élmények 
együttjárása komplex tünetekkel serdülőkorban 

Bodnár János Kristóf: Néhány megjegyzés 
az akaratszabadság kérdéséhez 

Balog Piroska: A klímaváltozástól való szorongás és a 
mentális egészségi állapot összefüggései 

Dobos Attila: Mit taníthat nekünk a herme-
neutika az orvos-beteg találkozásról? 

Babusa Bernadett: Evészavarok a COVID-19 pandémia 
idején: kockázati faktorok és intervenciós ajánlások 

Kőmüves Sándor: Elviselhetetlen 
szenvedés. Az SOS-V mérőeszköz 

Gács Boróka: A Pécsi Tudományegyetem tanácsadó 
szolgálatainak tapasztalatai az online tanácsadásról és 
a hallgatók sérülékenységéről 

Laki Beáta: A genetikai beavatkozások 
néhány aktuális morális dilemmája 

Péter Orsolya Márta: A Covid-pandémia olaszországi 
tapasztalatai 

 

14:30-15:00 Kávészünet 

 
 
 
 
 
 

15:00-
16:15 

1/2. szekció 2/2. szekció 

Stauder Adrienne: Észlelt stressz szint változása a 
magyar lakosság egyes alcsoportjaiban 2013 és 2021 
között  

Nemes László: Episztemikus 
igazságtalanság az orvoslásban - a 
páciensek és az orvosok esete 

Zana Ágnes: A pandémia hatása az intenzív terápiás 
ellátásban dolgozók mentális egészségére 

Susánszky Anna: Orvostanhallgatók hivatás 
megítélése a Covid-19 járvány idején 

Szépe Orsolya: A COVID-19 hatása a gyógyszertári 
dolgozók lelki egészségére és a gyógyszerészi 
kommunikációra 

Tari Gergely: Merre tovább orvosi etika? Az 
etikaoktatás jövője a Szegedi 
Tudományegyetemen 

Tiringer István: A krónikus fáradtság szindróma 
felfogásának változásai 

Péter Szabina: Az orvosi gyakorlathoz 
társult „női” szerepek. Gondolatok a 
Várószoba című kiállítás kapcsán 

Székely András: A COVID-19 pandémia első hullámának 
hatásai az egészségügyben és a szociális területen 
dolgozókra 

Kiss György: Testi fogyatékosság a 
klasszikus gyermekirodalomban: akkor és 
most 

16:15-16:45 Kávészünet 

16:45-
18:00 

POSZTERSZEKCIÓ: poszterek bemutatása  

20:00  Díszvacsora a Viktória étteremben (Debrecen, Oláh G. u. 3.) 
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Május 27. 

 NAGYTEREM 

9:00-
10:30 

3. szekció OKTATÁS 

Füzesi Zsuzsanna: A hullám tetején: Tanulási kultúra a PTE ÁOK-on 

Faubl Nóra: Hogyan tovább? Merre tovább? Fókuszcsoportos vizsgálatok orvostanhallgatók 
szakirány- és munkahely-választási preferenciáiról 

Kiss Hedvig: Árral szemben: a magatartástudományi tárgyak létjogosultsága az alapozó modulban 

Matuz András: Orvostanhallgatók karrierdöntéseinek vizsgálata gépi tanulással 

Szilasi Veronika: Az elsőéves és másodéves német nyelvű oktatás aktuális módszertani és tematikai 
kihívásai 

Csaba Gergő: Képzési és Kimeneti Követelmények teljesülése az orvosképzésben –a hallgatók és az 
oktatók szemszögéből 

10:30-11:00 Kávészünet 

11:00- 
12:15 

4. szekció  DIGITÁLIS ALKALMAZÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 

Kollár János: Orvostanhallgatók idős, demens betegek iránti attitűdjeinek pozitív irányú 
megváltoztatása virtuális valóság segítségével  

Boros Julianna: Digitális egészségügyi megoldások használata a korlátozottsággal élők körében 

Győrffy Zsuzsa: Digitális egészségügyi megoldások az orvoslásban: A hallgatói felmérés első 
eredményei 

Girasek Edmond: Digitális egészségügyi megoldások az orvoslásban: A lakossági felmérés 
eredményei  

Döbrössy Bence: Digitális egészségügyi megoldások az orvoslásban: Digitális egészségügyi stratégia a 
COVID 19 időszakban 

12:15-12:30 A poszterszekció eredményhirdetése, a konferencia zárása 

12:30-13:30 Ebéd 

A konferencia helyszíne a Debreceni Egyetem Oktatási Központja (ld. külön térképen)  

Tudnivalók az előadásokról  

Az előadások bemutatásához laptop és projektor rendelkezésre áll. Az előadások időtartama 10-12 perc, 

melyet 3-5 perces megbeszélés követ. A szekciók lebonyolítását a szekcióelnökök felügyelik, akiknek neve 

félkövérrel szerepel a programban. 

Tudnivalók a poszter szekcióról  

A posztereket A1 méretben (60x84 cm), álló elrendezésben kérjük elkészíteni. A posztereket a szervezők 

által biztosított állványokra kérjük felhelyezni május 26. csütörtök 13 óráig.  

A poszter szekció során az első szerzők 3 perces szóbeli összefoglalóban ismertetik a poszter anyagát, melyet 

követően további 3 percben van lehetőség kérdéseket feltenni. A posztereket bíráló bizottság értékeli, és 

megállapítja az első három helyezést. A bizottság tagjai: Prof. Dr. Túry Ferenc (elnök, SE), dr. Csigó Katalin 

(DE), dr. Molnár Éva (SZTE), dr. Tiringer István (PTE). A résztvevők is szavazhatnak a legjobb poszterre, mely 

a szavazatok alapján közönségdíjat nyer.  
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2022. május 26. 17:00 

Poszterszekció 

1 Barna Péter Kognitív képesség felmérés és pszichológiai 

kérdőíves vizsgálat integrációja stressz- és 
relaxációs-szint műszeres mérésével 

2 Dolhai Máté A testkép és az esztétikai plasztikai műtétek 
kapcsolata: szakirodalmi összefoglaló 

3 Grebely Péter A nevelőszülőség hátterének és sikerességének 
komplex pszichológiai vizsgálata 

4 Krishnan, Rohan Piloting biofeedback training for managing stress 
in medical students 

5 Lábiscsák-Erdélyi 
Zsuzsa 

Az önértékelés és az iskolai pszichoszociális 
tényezők hatása az élettel való elégedettségre 
középiskolások körében 

6 Mikáczó Johanna Magatartástudomány oktatás kiscsoportos 
műhelymunka formájában: kihívások és sikerek 

kortársoktatói szemmel 

7 Módis László A betegségaktivitás összefüggései 

pszichoszociális és spirituális tényezőkkel primer 
Sjögren szindrómában 

8 Pintér Zsolt Balázs A távoktatás hatékonyságának vizsgálata 
alapvető sebészeti készségek oktatása során 

9 Obál Annabella Az online oktatásra való átállás előnyei: a 
pszichológia oktatás poszttraumás növekedése a 

koronavírus-járvány következményeként 

10 Oláh Barnabás Az „Ariadné fonala” pszichológiai konzultációs 

szolgálat internetre adaptálása és az 
igénybevétel elemzése a pandémia alatt 

11 Osváth Mátyás Iskolázottsági szint becslése írott beteg-
élmények alapján olvashatósági indexek 
segítségével 

12 Szabó István Lemorzsolódási trendek a PTE Általános 
Orvostudományi Karán az elmúlt 3 évben 

13 Szikszai Alexandra A Covid-19 hatása a mentális egészségre nézve 
 

 


