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Tudományos hírek, újdonságok 

Tehetünk a hirtelen szívhalál megelőzéséért- Új applikáció az egészség 

szolgálatában 

A stroke évi 50 ezer áldozatot követel hazánkban, melyből 12 

ezer halálos kimenetelű. Világviszonylatban ez a szám 15 millió, 

5 milliós halálozási aránnyal. A hirtelen szívhalálnak hazánkban 

évente 25000 ember esik áldozatul, világszinten 7 millió. 

Ritmuszavarban a népesség legalább 3%-a érintett, és sokan nem 

is tudnak róla… 

4-ből 3 haláleset megelőzhető lenne rendszeres EKG 

szűréssel és életmód változtatással! 

Az egri Sanatmetal Kft. kifejlesztette és piacra dobta a világon a 

jelenleg legnagyobb tudással rendelkező névjegykártya méretű 

személyes EKG készüléket, a WIWE-ot. A CE jelű egészségügyi 

termék egycsatornás, két elvezetéses mobil kardiológia, amely klinikai minőségű kiértékelést végez 

az 1 perces mérés végére. Az intelligens algoritmus pontossága 98.69%, azaz ekkora eséllyel határozza 

meg a valóban beteg mintákat. Specificitás esetében 99,59%-ot értünk el, mely azt jelenti, hogy ekkora 

pontossággal határozzuk meg azokat a vizsgált személyeket, akik egészségesek, 10000 vizsgált minta 

alapján. Szorosan együttműködünk orvosi egyetemekkel, az USA-ban többek között a Harvarddal, 

ahol a tervek szerint egy felhő rendszerbe kapcsolják be a WIWE-ot, hogy napokkal előre lássák kinél 

áll fenn pl. a szívinfarktus veszélye. 

A WIWE ingyenes applikációval működik, bárhol, 

bármikor dokumentálja a szív problémáit, ésszerűsíti a 

beteg-orvos találkozók számát. A mérési eredmény pdf 

formában megosztható, szakorvos által is kiértékelhető. A 

készülék a világon egyedülállóan képes a stroke és hirtelen 

szívmegállás kockázati értékelésére. Mindemellett 

támogat az egészséges életmód kialakításában tippekkel, 

és lépésszámláló, kalóriaszámláló használatával. 

Automatikusan képez egészségnaplót a vizsgálati 

eredményeinkről, melyben követhetjük a tendenciákat, és 

melyet az egész család használhat. Többek között a SOTE-

n, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán is 

használják, emellett elérhető magánklinikákon, Apple 

boltokban, gyógyászati üzletekben, webáruházakban. 

Használják háziorvosok, és orvosi egyetemek kardiológia 

és belgyógyászati osztályai is.  

Az egészségügyi integráció szempontjából kiemelkedő 

lépésekről számolhatunk be: a közelmúltban a WIWE által 

ajánlott szívdiagnosztikai szolgáltatással bővült az Idősügyi 

Infókommunkációs Program, melynek keretében a Segítő Kezek Nkft. központjaiban országszerte 110 

településen ajánlanak szűrést a 65 felettieknek. Az egri kardiológiai osztállyal útnak indult egy úttörő 

kezdeményezés, itt olyan pácienseknek adják ki a WIWE-ot használatra, akik otthoni után követést 

igényelnek és emailben fogják beküldeni eredményeiket. A szívritmuszavar széleskörű lakossági 

szűrésének lehetőségét növeli az a kezdeményezés is, amelyet a Magyar Kardiológusok Társasága és 

Forrás: http://shop.mywiwe.com/hu/ 

Forrás: http://shop.mywiwe.com/hu/ 
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a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. pályázata biztosít. A Pfizer pályázatán 35 nyertes 

kardiológia/szakambulanciát hirdettek ki,amelyek hamarosan megkapják használatra a 60 db WIWE 

készüléket és a 15 táblagépet. 

A termék fejlesztésének elsődleges célja azonban az volt, hogy a lakosság hasznára váljon  

Rendszeresen érkeznek köszönőlevelek a felhasználóktól, hogy sikerült végre megcsípni, hogy mi a 

probléma, vagy egy szívgyógyszert végre beállítani. Hazánkban nem csupán a lakosság használja - 

megtalálható kiemelkedő sportegyesületeknél is, mint pl. a Magyar Birkózó Szövetség, Magyar 

Ökölvívó Szövetség, Magyar Súlyemelő Szövetség, Magyar Kézilabda Szövetség, Magyar 

Úszószövetség és még sorolhatnánk. Idáig 20 országban kezdődött meg a készülék regisztrációja és 

forgalmazása. A WIWE nem csak hazánkban, hanem nemzetközi szinten is egyre szélesebb körű 

ismertségre és népszerűségre tesz szert. Forgalmazzák az EU tagállamaiban, többek között 

Szlovákiában, Csehországban az Apple prémium üzleteiben, Görögországban a Telekom üzleteiben, 

Portugáliában már a Vodafone-nál is elérhető! Megkaptuk meg az ausztrál hatóság (TGA) engedélyét 

is a forgalmazásra, és indítottuk az előrendelések kiszállítását. Az év második felére várjuk az USA 

engedélyét. A kínai forgalmazás miniszteri együttműködéssel indul, melyet júniusban az „Egészség 

Kapuja” 16 közép-kelet európai ország és Kína egészségügyi miniszteri találkozóján írtunk alá. 

Több mint 30 éves kutatás eredménye  

A WIWE fejlesztése körülbelül 2 évet vett igénybe, az algoritmus hátteréhez szükséges kutatás Prof. 

Kozmann György és a Pannon Egyetem csapata részéről több évtizeden át zajlott. Az engedélyeztetés 

során bevizsgálások sorozata következett, így szereztek CE jelet a terméknek orvostechnikai eszköz 

kategóriában. Rádió laborban, EMC és TÜV vizsgálaton esett át a WIWE, így többek között 

gondoskodniuk kellett az elektromágneses zajszint limitről és a kettős védettségű áramköri leválasztási 

biztonságról is. Az esőállóság is egy elvárás volt, melynek szintén megfelel a WIWE. 

Forrás: http://www.stylemagazin.hu 

Aktualitások a Kar életéből 

A tavasz a KERT-észek évszaka 

 

Tavasszal is jutott tennivaló a miskolci KERT-észek számára. 

Nyílik a természet, nyílnak a kerti virágok, virágba borulnak a 

fák és a napsugár melegíti a szívünket.  

A feltöltődés során két programot is szerveztünk a Miskolci 

Egyetem Egészségügyi Karán.  A Scitec Nutrition cég 

jóvoltából ismét 200 darab Recreation Magazint osztottunk ki 

a harmadéves hallgatók számára a kar minden intézeti 

tanszékén. A célunk az volt, hogy a tanulók 

megismerkedjenek a hazai rekreációs lehetőségekkel és a 

tudományos publikációk formáival. 

Ezt követően, április 10-én Dobrotka Béla, az Esések 

Iskolájának az elnöke tartott előadást „Biztonságos Esések 

Iskolája - 3 PR Primer Prevenciós Program Időseknek, Senior 

Esés Tan” címmel. Örömünkre szolgált, hogy meglátogattak 
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minket a Miskolc Megyei Jogú Város Őszi Napsugár Otthon 

lakói is. Ezáltal sikerült megszólítani a város jelen témában 

kompetens lakosságát is.  

A tavaszi alakulást követően, a nyári rekreáció után, ősszel 

tovább folytatjuk tevékenységünket. 

 

Írta: Kopkáné Dr. Plachy Judit, adjunktus 

 

Első a megyében a Miskolci Egyetem elsősegélynyújtó csapata,  

a MEEnCS 

A Magyar Vöröskereszt Ózdon megrendezett, nagyszabású 

megyei versenyén a Miskolci Egyetem elsősegélynyújtó 

csapata felnőtt kategóriában újra első helyezettként jutott be az 

országos döntőbe. A szép eredményt elérő MEEnCS csapat 

tagjai: Jandl Bojana csapatkapitány (szervező), Fülöp 

Alexandra, Fejes Dalma (gyógytornászok), Koncz Máté, 

Burinda Gábor (képalkotók) voltak. A csapat felkészítését 

Encsiné Nagy Ágnes, az Egészségügyi Kar mestertanára 

irányította. A versenyt megelőző félévben sokszor késő estébe 

nyúlóan készültek a csapattagok a megmérettetésre, 

gyakorolták a különböző szituációs helyzetek megoldását. A 9 

állomásból álló verseny keretén belül többféle feladattal kellett megküzdeniük a hallgatóknak, többek 

között 4 kárhelyen kellett felkészültségükről tanúbizonyságot tenniük. Az időjárás nem volt kegyes a 

versenyzőkkel, a csapat munkáját nehezítette az, hogy, szakadó esőben kellett a sérülteket ellátni. A 

verseny nyilvánosan, a város mindennapi életéhez kapcsolódóan zajlott.  

Az első kárhelynél a Miskolci Egyetem hallgatóinak egy 

lakóházi parkoló tetejéről ugráló két fiatal sérülését kellett 

ellátni, akik közül az egyik nyílt lábszártörést szenvedett, 

míg társa eszméletét vesztette. A második kárhelynél 

krimibe illő helyzettel is meg kellett küzdeniük 

hallgatóinknak, hiszen az ittas, törött üveggel csapkodó 

sérült megnyugtatása és ellátása is a verseny feladatai között 

szerepelt. Ebben krízis szituációban alkalmazott 

kommunikációval hatékonyan léptek fel az ittas apa ellen, 

aki összeszólalkozott a párjával, miközben a nő a 

csecsemőjét etette. A vita hevében az apuka egy törött 

üveggel elvágta a karját. A sebellátáson kívül az újra élesztésben is jeleskedniük kellett, hiszen a 

csecsemő félrenyelt és leállt a légzése. A harmadik kárhelynél a csapat hibapont nélkül látta el egy 

futó bokasérülését, és újra élesztésben is hatékonyan közreműködtek. A negyedik kárhelynél a 

hallgatók ismét maximális pontot szereztek egy verekedésben megsérült két fiatal esetében.  

A versenyt követően, a Miskolci Egyetem MEeNCS csapatát szólították elsőként dobogóra. Ezzel a 

csapat tagjai a Miskolci Egyetem hírének öregbítése mellett utat mutattak a társadalmi 

elsősegélynyújtás népszerűsítésében is.  
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A csapatmunkájának támogatásáért köszönetet mondunk a Miskolci Egyetem vezetésének, különös 

tekintettel az Egészségügyi Kar dékánjának Dr. Kiss-Tóth Emőkének. Köszönet illeti a Miskolci 

Egyetem azon hallgatóit, akik hozzájárultak a csapat sikeréhez.  

Bízva a felkészülést segítők további támogatásában, a kemény munka hamarosan folytatódik, hiszen 

2018. szeptemberében Miskolc ad majd otthont az Országos Elsősegélynyújtó Versenynek. 

Írta: Encsiné Nagy Ágnes mestertanár 

Család és egészség 

Az internetfüggőség 

Függőségnek vagy addikciónak azokat a viselkedési formákat 

nevezzük, amelyek fölött a személy képtelen kontrollt 

gyakorolni, s ezért ezeket kényszeresen újra és újra 

végrehajtja, illetve amelyek a személyre – és többnyire 

környezetére – káros következményekkel járnak.  

Kémiai addikciónak nevezzük a különböző pszichoaktív 

szerek használatából adódó viselkedés zavarokat, míg a 

viselkedési addikciók kapcsán, olyan viselkedési formákról 

beszélünk, amelyeknél az addikciót nem valamilyen kémiai 

szer, hanem egyéb viselkedés váltja ki. 

Azok a viselkedések, amelyek addikciót válthatnak ki, többségükben az emberi élet normális, 

mindennapi tevékenységének részét képezik (táplálkozás, szexualitás, munka, játék stb.), ám 

ezek túlzottá, vagy kórossá is válhatnak. Függőségről, vagy problémáról akkor beszélünk, amikor a 

viselkedés uralni kezdi az egyén életét, és károsítja a saját vagy a környezete testi-lelki állapotát. A 

viselkedési addikciók (pl. kóros játékszenvedély, munkafüggőség, internetfüggőség. 

testedzésfüggőség, kényszeres gyűjtögetés, kodependencia, stb.) többségénél a betegség egyik 

legfontosabb jellemzője az, hogy a függő személy számára az élet egyéb dolgai elveszítik 

jelentőségüket, örömszerző jellegüket és kiszorulnak a beteg életéből. A függőség kielégítése 

érdekében a szenvedélybeteg elhanyagolja életének korábban fontosnak számító dolgait, nem tud időt 

fordítani családjára, barátaira, párkapcsolatára. A viselkedési addikciók mindegyikét a túlzás jellemzi. 
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A betegség lényege pontosan abban áll, hogy a normál 

mérték nem okoz örömet, nem nyújt kielégülést a személy 

számára. A viselkedési függőségek kényszerítő ereje sokszor 

éppoly erős tud lenni, mint a drogfüggőségé. 

A netfüggőség nehezen meghatározható jelenség, hiszen az 

internethasználat annyira beivódott a hétköznapjainkba, hogy 

nehéz meghatározni a józan határait. Veszélye éppen abban 

rejlik, hogy tárgya egy társadalmilag elfogadott eszköz, amit 

mindannyian használunk, így nem, vagy csak jóval 

nehezebben tűnik fel, ha környezetünkben valaki ezektől 

válik függővé. Emiatt az irányukban megnyilvánuló társadalmi tolerancia nagyobb, mint az egyéb 

addikcióknál, legtöbbször sem a beteg, sem a környezet nem tekinti az ilyen viselkedésformát 

problémásnak. 

Bár a problémás internethasználatnak több tipizálása ismert, három főbb típus különíthető el: 

● játék-függő 

● szexuális tartalmaktól függő 

● email és chat-függő 

Az internetfüggőség elterjedtségére vonatkozóan, meglehetősen eltérő epidemiológiai adatok állnak 

rendelkezésre. Az egyik legalacsonyabb életprevalencia értéket egy norvég kutatásban mérték, ahol a 

serdülők 1,98%-ánál diagnosztizáltak internetfüggőséget az eddigi élet során. Ugyanakkor egy 

Szingapúrban végzett kutatás szerint az internetfüggőség életprevalencia értéke 17,1% volt a diákok 

körében. Az internetfüggőség szempontjából különösen veszélyeztetettnek tűnnek a serdülő és fiatal 

felnőtt korosztályok. Magyarországi adatok szerint a felhasználók kb. 6%-a tekinthető problémás 

internethasználónak, akiknek a fele 20 év alatti, és átlagosan napi 5,2 órát internetezik. 

A problémás internethasználat jellemzőbb tünetei: 

● a tervezettnél hosszabb vagy gyakoribb internethasználat, 

● az internethasználat során elveszett időérzék, 

● az internethasználat kontrolljára vagy csökkentésére való sikertelen törekvés, 

  ● megvonás: nyugtalanság, szorongás, fantáziák vagy álmok az internettel kapcsolatosan,    

     akaratlagos vagy akaratlan gépelési mozdulatok az ujjakon, ha nem jut internethez, 

● élményjavító tárgyak beszerzése, 

     ● fontos szociális, foglalkozásbeli vagy kikapcsolódást szolgáló tevékenységek feladása vagy  

        háttérbe szorulása, 

● testi szövődmények. 

 

Felhasznált irodalom: 

Demetrovics, Zs. és Kun, B. (2007). Viselkedési addikciók. in: Demetrovics Zs. (szerk): Az 

addiktológia alapjai I..  ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 133-228. oldal 
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Adreinn(szerk): Drogpolitika számokban. Budapest. p. 81-141. o. 

Írta: Simon Nóra, mesteroktató 

Életmód, Wellness 

Okostelefonok és tabletek egészségkárosító hatása a nyaki 

gerincszakaszra 

Világszerte, emberek milliárdjai használják 

okoskészülékeiket a nap minden szakaszában, alapvetően 

helytelen testtartással. 

Az emberek naponta átlagosan 2- 4 órát töltenek előrehajtott 

fejjel az okostelefonjaikon- és egyéb készülékeiken történő 

olvasás vagy üzenetírás közben. Összességében ez évi 700- 

1400 órányi túlzott feszülést jelent a nyaki gerincszakaszra 

nézve. Drámaian megnő a gerincet terhelő súly, amikor 

fejünket különböző mértékben előre hajtjuk.  

   A New Yorki Gerincsebészeti és Rehabilitációs 

Orvostudományi Központ orvosai olyan modellezést dolgoztak mi, amelynek a segítségével 

megjósolható a rossz testtartásból adódó, nyaki gerincszakaszt érő terhelés mértéke. 

 

                  
Helyzet Semleges 15◦ 30◦ 45◦ 60◦ 90◦ 

A nyaki gerincet érő erő 4,5-5 kg 12,25 kg 18,2 kg 22,2 kg 27,2 kg nem mérhető 

 

Egy felnőtt ember fejének a súlya semleges helyzetben 4,5- 5 kg. A fej 15 fokkal történő előre 

billentése esetében ez 12,25 kg súlynak megfelelő terhet, 30 foknál 18,2 kg terhet, 45 foknál 22,22 kg 

terhet, 60 foknál 27, 2 kg terhet jelent a nyaki csigolyák esetében.  

Forrás: PC Word 

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&no_cache=1&tx_efcointranet_pi1%5Bfomenu%5D=publikaciok&tx_efcointranet_pi1%5Bcusman%5D=bpaksi&tx_efcointranet_pi1%5Bprint%5D=1
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Ezek a stresszhatások a gerinc csigolyáinak korai kopásához, szakadáshoz, degenerációhoz és 

esetleges műtétekhez vezethetnek. 

Megfelelő testtartásnál a gerinc terhe csökken. A helyes testtartás során a fülek és a vállak egy 

súlyvonalba esnek, a lapockákat lecsúsztatjuk, a mellkast megnyitjuk, a fejet a gerinc fölé húzzuk 

vissza. A gerincre nézve ez a leghatékonyabb, leginkább tehermentes helyzet. 

Jóllehet, majdhogynem lehetetlen azoknak a technológiáknak az elkerülése, amelyek ezeket a 

problémákat okozzák, azonban az egyén önmaga is sokat tehet annak érdekében, hogy 

telefonhasználata közben semleges gerinccel nézze a kijelzőt, a napi több órányi görnyedés 

megelőzése érdekében. 

 

Forrás: Kenneth K. Hansraj: Assessment of Stresses in the Cervical Spine Caused by Posture and 

Position of the Head. Surg Technol Int. 2014. 25:277-9. 

 

Fordította és írta: Dojcsákné Kiss-Tóth Éva, tudományos segédmunkatárs 

 

Programajánló   

Vérvételi szolgáltatás 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2018. május 01-től a 91. sz. háziorvosi praxis keretén belül – a Főnix 

projekt Egészséges Egyetem részprojekt támogatásával – az E/4 kollégium 

földszintjén az Egészségügyi Kar Egészségfejlesztési Módszertani Intézet Egészségügyi Szakmai 

Módszertani Központjában háziorvosi beutalóval lehetőség nyílik a laboratóriumi vizsgálati anyag 

(vér, vizelet) vételére, valamint az eredmények átvételére. 

Mintavétel: hétfő, szerda és csütörtöki napokon 7.30 és 8.30 között történik. 

Egyéb tudnivalók: 
  

 a mintavétel kizárólag háziorvosi beutalóval történik, 

 a vérvételt éhgyomorra végezzük, 

 (a vizeletvizsgálathoz szükséges vizelet vételére a helyszínen is lehetőség van) 

 

Egyéb információ: 46/565 391 vagy az 46/565 111/1493 számon kérhető. 

  

 

Tisztelettel: 
  

Dr. Felszeghi Sára PhD                            Prof. Dr. Fodor Bertalan                 Dr. Kiss-Tóth Emőke PhD 

ESZMK vezető főorvos,                   intézetigazgató egyetemi tanár          dékán, intézetigazgató főiskolai tanár 

egyetemi docens                          Egészségfejlesztési Módszertani Intézet             Egészségügyi Kar 

 

Munkahelyi torna 

Az Egészségügyi Kar a nagy sikerre való tekintettel a 2017/2018. tanév 2. félévében is indítja 

a munkahelyi tornát egyetemünk oktatói és dolgozói számára. Minden hétfőn és szerdán 16.00 órakor 

szeretettel várja a felfrissülni vágyó kollégákat/kolléganőket Fellinger Szilvia, az Egészségügyi Kar 

testnevelő tanára. A torna-foglalkozások az Egyetemi Körcsarnok galériáján lesznek megtartva. Az 

http://napidoktor.hu/tart-farticle-91-7403/Az_a_franya_gerincferdules
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25393825
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egy órás, jó hangulatú, minden fáradt testrészt átmozgató regeneráló testmozgás nagyban hozzájárul a 

fizikai, szellemi és lelki egészség fejlesztéséhez, ezért minden dolgozónak bátran ajánljuk. 

 

Szakmacsoportos továbbképzések 2018-ban az Egészségügyi Karon 

♦ 2018. június 22-23-án karunk két szakmacsoportos továbbképzést indít „A biztonságos betegellátás 

korszerű menedzselése” és „ Új irányelvek a csecsemő- és gyermekápolásban” címmel. 

 

♦2018. szeptember 6-7-én „Újdonságok az endoszkópos ellátásban” címmel indít karunk 

továbbképzést. 

 

 



 

 

„Főnix ME” - Megújuló Egyetem 

Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás 

minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása 

érdekében 
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