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 A vonatkozó statisztikai adatok szerint 15-18 000 főre tehető az 
agyvérzés miatt bekövetkezett halálesetek száma 
Magyarországon . 
 
Évente több tízezer ember kényszerül gyógyászati 
segédeszközök használatára agyér-katasztrófa 
következményeként hazánkban.  
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A tünetek jelentkezésétől számítva valamivel több, mit 4 óra áll 
rendelkezésre, hogy megfelelő ellátásában részesüljön az 
agyvérzés tüneteit mutató beteg.  
 
Amennyiben a beteg késve kerül kórházba túlélési esélyei  
jelentősen csökkenek, beszűkülnek a rehabilitáció lehetőségei is.  

Tények 



  

A szélütést elszenvedettek 48%-a fél oldalára lebénul, közel  

felük(22%) járásképtelenné válik, 24-53 százalék részben vagy  

teljesen élete hátralévő részében mások segítségére szorul. 
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PREVENTIV MEDICINA  

 A kínai császárok orvosainak feladata az volt, hogy az 
uralkodót minél hosszabb ideig tartsák meg egészségben.  

 Ez csak olyan módon volt lehetséges, ha az uralkodó 
együttműködő és belátó volt.  

 Belátását pontos, részletes tájékoztatással lehetett elnyerni.  

 Ez az attitűd az érintettek részéről az elmúlt 5 ezer évben nem 
változott. 
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 Az orvosi technológia, a számítástechnika és a távközlés 
fejlődése olyan új gyógyászati segédeszközök kifejlesztéshez 
vezetett, melyek lehetővé teszik a betegek távfelügyeletét.  

 A gondozott vérnyomás, vércukor, szívritmus értékeit 
otthonában méri, a mérés eredményei automatikusan 
érkeznek egy távfelügyeleti központban ahol szakemberek 
bevonásával az eredmények azonnal kiértékelésre kerülnek.  

 Amennyiben szükséges a beteggel a központ közvetlenül 
felveheti a kapcsolatot vagy a terápia módosításának 
szükségét jelzi a beteg gondozását végző szakorvos felé. 
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TELEMEDICINA 



. 
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A  STROKE  MEGELŐZHETŐ 



  

• Betegeink, ügyfeleink tájékoztatásának lehetőségeit kívánjuk a 
Kongresszusunkon átgondolni figyelembe véve az információk, 
a szolgáltatások, termékek szabad áramlásának elvét.  

• Végig gondolni, hogy az elektronikus tér milyen lehetőségeket 
biztosít számunkra és a gyógyászati segédeszközöket 
használók számára  

• Pontos tájékoztatásuk alapvető feltétele az eszközök helyes 
használatának és a használattól várható eredményeknek. 
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Közös Célok - Összehangolt lépések  

 A segédeszköz ellátás évek óta számos ellentmondással 
terhelt. A szereplők a lehetséges és szükséges egyensúlyának 
megteremtésére törekszenek, melyben kezdeményező, 
nyitott, konstruktív partner a FESZ.  

 Együttműködve elsősorban az EMMI, az OEP, ANTSZ és a 
Fogyasztóvédelem, munkatársaival, Egészségügyi Szakmai 
Kollégium Tagozataival és Szakmai Társasságokkal, a 
társszervezetekkel (OSZ, ETOSZ, OCSZ, OMI, HGYFOSZ ), beteg 
szervezetekkel a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával 
és a Magyar Gyógyszerészi Kamarával.  
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 A FESZ elnöksége nevében minden kedves tagtársunknak és 
kongresszusi résztvevőnek jó munkát, eredményes 
kongresszust, hasznos és kellemes időtöltést kívánok!   

 

 

 

          Dr. Margitai Barnabás   

         Elnök 
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