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Diabétesz 

Aretaeus Cappadocia  

 A cukorbetegség egy figyelemre 

méltó nyomorúság, nem túl 

gyakori az emberek között… 



Diabétesz 

A világ 3. legnépesebb országa 

 Kína 

 India 

 Diabétesz 

 USA 

 Brazília 

 



Diabétesz 

 Magyarország 2011: 

 224.300 nő beteg 

 344.100 ffi beteg 

 Növekedés: 5-6 % év 

 Prevalencia: 4,4 % 

 Felnőtt lakosság 7,61 %-a 

 Évente 7514 halálozás diabéteszre visszavezethető 

okok miatt 

 Elképesztős költségek…….de mi az igazság……. 



Microvascularis változások  

Macrovascularis változások  Klinikai  

tünetek 

Kendall DM, et al. Am J Med 2009;122:S37-S50. 
Kendall DM, et al. Am J Manag Care 2001;7(suppl):S327-S343. 

IFG, impaired fasting glucose;  

IGT, impaired glucose tolerance. 
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Diabétesz 

 Nem kímél senkit és semmit 



Telemedicina 

 Olyan mint a foci….. 

 Mindenki tudja mi az! 

 Mindenki ért hozzá! 

 Mindenki fejleszti! 

 Mindenki „csinálja”! 

 Van aki jobban csinálja, megjelent az „IGAZI”! 

 Közben pedig…….. 

 A „fogyasztók” nem értik…… 

 Mindenki csodálkozik, hogy a beteg nem fizet érte 

 M.o-on nincs jól működő, nyereséges vállalkozás  



Telemedicina 

 Olyan egészségügyi szolgáltatás, amelynek során az 
ellátásban részesülő és az ellátó személy közvetlenül 
nem találkozik, a kapcsolat valamilyen távoli 
adatátviteli rendszeren keresztül jön létre.  

 

 A telemedicina tehát olyan infó-kommunikációs eszközzel 
támogatott diagnosztikus vagy terápiás-, távfelügyeleti eljárás, 
amelyben az egészségügyi szakszemélyzet szükségszerű beteg 
melletti jelenlétét on line elektronikus kapcsolaton keresztül távolról 
pótolják. Tágabb definíció szerint olyan esetek is a telemedicína 
tárgykörébe tartoznak, amikor egymástól távol tevékenykedő 
egészségügyi szakemberek cserélnek egészségügyi adatot egy 
adott személy jobb ellátása érdekében. 



 1962 Leland Clark és Champ 

Lyons, Alabama USA – az első 

glükóz elektróda GO enzimmel! 

 1970 Ames Reflectance – az első 

kórházi optikai mérő az USA-ban 

(1,2 kg,100µl) 

 1974 Boehringer Mannheim 

Reflomat – az első európai 

optikai kórházi mérő (30µl) 

 

 

 

Vércukorszintmérő 

történelem 



 1980 Ames Dextrometer – az 

első „hordozható és kijelzős” 

mérő az USA-ban 

 1982 Boehringer Mannheim 

Reflocheck – az első „hordozható 

és kijelzős” mérő Európában 

(vonalkódos kalibrálás) 

 1984 Boehringer Mannheim 

Reflolux (Accu-Chek USA) – az 

első „igazi” siker  

 

 

 

Vércukorszintmérő 

történelem 



 1987 MediSense ExacTech – az első 

hordozható bioszenzoros mérő az USA-

ban (bankkártya méret) 

 1992 Boehringer Mannheim Accutrend – 

a mérők elnyerik mai tulajdonságaikat 

 ‘90-es évek – kódolás egyszerűsödik, GO 

enzim mellett megjelenik a GDH enzim, 

IR kommunikáció 

 2001 – plazmakalibráció (M.o. 2010) 

 2003 – ISO 15197 

 2013 – ISO 15197/2013 

Vércukorszintmérő 

történelem 



 1982 Commodore 64 – asztali PC – 

hordozható PC – tablet 

 Vezetékes telefon – mobil telefon – „okos” 

telefon 

 VHS – CD – DVD – BlueRay  

 Floppy disc – winchester – USB pendrive 

 Vezeték – ADSL – Wifi – Bt – NFC   

 Elképesztő változások, elképesztő tempó 

 Vércukormérőkkel mi történt? 

Technikai fejlődés az utolsó 

20-30 évben 



Megválaszolatlan kérdések 

 Diabétesz 

 Telemedicina 

 Vércukorszintmérő 

 Költségek 

 Hiányzó eredmények/adatok 



Ne beszéljünk róla, hanem 

tegyünk valamit 



MÉRY PLUSZ 

Bluetooth 

vércukorszintmérő 

















DR. DÓSA MAGDOLNA 

FŐORVOS 

SOMOGY MEGYEI  

KAPOSI MÓR 

OKTATÓ KÓRHÁZ 



Módszer és beteganyag 

 A Kaposi Mór Oktató Kórház, Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Mátrix 

Osztálya 1-es típusú diabetes mellitus társ- és egyéb betegségek miatt 

gondozott 57 fiatal 2013-2014 évben mért HbA1c  adatai álltak 

rendelkezésre.  

 A MÉRY PLUSZ Bluetooth eszköz használatával kapcsolatos vizsgálatok 

adatbázisát 13 (18), önmenedzselésre alkalmas fiatal mérési eredményei, 

valamint 44 – az eszközt nem használó – fiatal kontroll csoportja képezte.  

 Az eszköz használatát megelőző 2 negyedéves HbA1c érték és a 

használat során mért további 4 HbA1c érték alapján összegeztük a MÉRY 

PLUSZ Bluetooth eszköz egy éves használatának tapasztalatait. 

 Vizsgáltuk az eszközt használó és kontroll csoport HbA1c értékének 

eloszlását, átlagát, heterogenitását és az azt okozó tényezők befolyását. A 

minta elemszáma összesen 319 volt. 

 Az adatok feldolgozása SPSS 20.0 szoftverrel történt. 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Mátrix Osztálya 
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1. ábra: Korcsoport hatása (nemenként), 
n=319 

10 év és alatta 10-15 éves 15 év felett

Mindkét nem esetében a 15 év felettiek értéke, míg a lányok 

esetében a 10-15 éveseké is szignifkánsan magasabb, mint a 

fiatalabb korcsoporté(p<0.05) (3. ábra) 

+4% 

+5% 
+9,3% 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Mátrix Osztálya 
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2. ábra: A HbA1c alakulása korcsoportonként és 
nemek szerint (n=319) 

nem használ használ

              10 év alatti             10-15 éves                    15 év feletti 

Legtöbb esetben az eszközt nem használók értékei 
meghaladják az eszközt használó gyerekek negyedévenként 
mért értékeit (1. ábra) 
1-6: vizsgálat negyedéveinek sorszáma 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Mátrix Osztálya 
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3. ábra: Az eszköz használatának hatása, 
nemenként 10 év felett (n=259) 

nem használja használja

Az eszközt használó fiatalok értékei 3%, illetve 13%-kal 

kedvezőbbek (Jonckheere-Terpstra teszt, p<0.05) (5. ábra) 

-13% 
-2,9% 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Mátrix Osztálya 



 A rendszer megfelel az önellenőrzés céljaira, a „mérjen – 

értékeljen – változtasson” jelszó jegyében is. 

 A jobb glykaemiás kontrollt segíthette a rendszert 

választók motiváltsága. 

 A MÉRY PLUSZ Bluetooth vércukorszintmérő és a hozzá 

tartozó adatgyűjtő és feldolgozó telemedicinális 

szolgáltatás a cukorbetegvagyok.hu hatékony 

támogatója az önmenedzselő tinédzsereknek. 

Összegzés 



Következtetés 

 A cukorbetegek ellátásában a szakmai irányelvek 

mindegyike a személyre szabott terápia kiemelt 

jelentőségét hangsúlyozza. 

 Ennek megvalósítását jelentősen támogathatja egy 

egyszerű telemedicina megoldás is, mely hosszútávon 

jelentősen csökkentheti a késői szövődmények 

előfordulásának gyakoriságát és súlyosságát. 

 Rengeteg adatra van még szükség. 

 A költségek a betegekre nem háríthatóak át. A 

finanszírozó pedig……??? 



Köszönöm a 

figyelmet 


