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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 
A népegészségügy interszektoriális, a társadalom valamennyi szférájára és rétegére építő tevékenység az 
egészség védelme és fejlesztése, a  betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében. A 
tantárgy célja, hogy ehhez a tevékenységhez szükséges speciális ismeretanyagot átadja. Ennek 
részletezése: lásd tematika. 
A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 
Előadás (1 tanóra, 45 perc): 

1. Bevezetés a népegészségtanba. A népegészségtan története 
2. A prevenció fogalma, orvosi elméleti és gyakorlati szintjei, formái és intézményrendszere 

Magyarországon. A prevenció jogi és etikai kérdései 
3. Egészségdeterminánsok. A magyar lakosság egészségi állapota. 
4. A dohányzás és a dohányzással összefüggő betegségek epidemiológiája és népegészségügyi 

jelentősége 
5. Az alkohol és illegális droghasználat népegészségügyi jelentősége  
6. Kardiovaszkuláris betegségek népegészségügyi jelentősége 
7. Daganatos betegségek népegészségügyi jelentősége 
8. Egészségpolitikai alapelvek. Népegészségügyi programok 
9. A magyar egészségügy szervezete, finanszírozása  
10. Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés az egészségügyben 
11. Egészségfejlesztés alapjai 
12. Anya-, csecsemő-, gyermek-, ifjúsághigiéné, iskola-egészségügy 
13. Speciális közösségek egészsége (munkanélküliek, kisebbségek). Gerohigiéne 
14. Mentálhigiéne és az ellátóhálozat szervezete. Öngyilkosság 

Gyakorlat (2,5 tanóra, 113 perc): 
1. Demográfia. Standardizálás 
2. Epidemiológia: Alapfogalmak, mutatók. Statisztikai alapfogalmak áttekintése 
3. Epidemiológia: Kockázat és okság. Epidemiológiai vizsgálatok 
4. Epidemiológia: Szűrővizsgálatok értékelése. Klinikai epidemiológia. Epidemiológiai vizsgálatok 

elemzése  
5. Epidemiológia: DEMO. Cikkelemzés 
6. Dohányzással összefüggő morbiditás és mortalitás megelőzésének lehetőségei. Rászokást 

megelőző programok. Dohányzás leszoktató programok. 
7. Alkohol és drog prevenciós programok 
8. Kardiovaszkuláris és daganatos betegségek megelőzésének lehetőségei. Szűrőprogramok 
9. Népegészségügyi program tervezése, népegészségügyi program(ok) értékelése 
10. Egészségügyi rendszer tervezése, szervezése. Minőségbiztosítás 
11. Egészségfejlesztés. Iskolai egészségfejlesztés. Egészségterv 
12. Anya-, csecsemővédelem, védőnői hálózat 



13. Külső gyakorlat 
14. Konzultáció/külső gyakorlat 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 
Az előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel kötelező (ld: TVSZ 17.§ 7. pont), 3-3 hiányzás 
megengedett. A gyakorlat a félév során egy alkalommal az azonos heti más időpontban megtartott 
gyakorlaton pótolható. 
Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: 
Az előadásokon és a gyakorlatokon 3-3 hiányzás megengedett, ezek igazolása nem szükséges.  
A vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell az oktatási szervezeti egység 
vezetőjénél (a tárgy előadójánál). Az igazolás elmulasztása vagy az igazolás el nem fogadása esetén a 
leckekönyvbe, a tanszék által „nem jelent meg” bejegyzés kerül, ami az adott tárgyból a 
vizsgalehetőségek számát csökkenti (ld: TVSZ 19.§ 5. pont). 
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, 
pótlásuk és javításuk lehetősége: 
1. Epidemiológiai példasor megoldása az 5. héten (10 pont) 
2. Népegészségügyi programok vagy egészségfejlesztés témaköréből önálló esszé megírása és leadása a 
12. hétig (10 pont) – a pontos témát a gyakorlatvezetővel kell egyeztetni 
3. Népegészségtan és preventív medicina e-learning tananyag teljesítése – teszt formájában ellenőrzés 
(50% elérése feltétel) 
Az évközi ellenőrzések pótlására, illetve javítására a gyakorlatvezetővel egyeztetve a számonkérést 
követő héten van lehetőség. 
A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak 
számát és típusát is): 
Az előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel (3-3 hiányzás a megengedett), valamint a félévközi 
ellenőrzéseken elérhető pontok 50%-nak megszerzése – mindhárom évközi számonkérés teljesítése 
kötelező. 
Az osztályzat kialakításának módja: 
írásbeli (epidemiológiai példamegoldás és kötelező adatok) és szóbeli vizsga (tételhúzás alapján), az 
osztályzat a két részteljesítmény alapján kerül meghatározásra 
A vizsga típusa: kollokvium 

Vizsgakövetelmények: az előadások és gyakorlatok anyagának, valamint a kötelező tananyag ismerete. 

A vizsgajelentkezés módja: Neptunon keresztül 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: A Neptun szabályzat alapján 
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: 
A vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell az oktatási szervezeti egység 
vezetőjénél (a tárgy előadójánál). Az igazolás elmulasztása vagy az igazolás el nem fogadása esetén a 
leckekönyvbe, a tanszék által „nem jelent meg” bejegyzés kerül, ami az adott tárgyból a 
vizsgalehetőségek számát csökkenti (ld: TVSZ 19.§ 5. pont). 
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom 
listája: 
Kötelező tankönyv/tananyag: 
Ember-Kiss-Cseh (szerk.): Népegészségügyi orvostan (PTE ÁOK, 2013) 
Forrai Judit, Cseh Károly (szerk.): Népegészségtan és preventív medicina e-learning tananyag (Budapest, 
2012) 
Ajánlott irodalom: 
Ádány Róza (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan (Medicina Könyvkiadó, 2012) 
Ember István - Pál Viktor - Tóth József (szerkesztők): Egészségföldrajz (Medicina, 2013) 
Gulácsi László (szerk.): Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés (Medicina, 2012) 
Kovács Gábor (szerk.): Dohányzás vagy egészséges életmód? (Medicina, 2006) 
Tompa Anna (szerk.): Népegészségtani ismeretek (Semmelweis Kiadó, 2008) 
V. Hajdú Piroska – Ádány Róza (szerk.): Epidemiológiai szótár (Medicina, 2003) 
 


