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HARMATOS  ÉVA EMLÉKÉRE



11 éve futó SZÍVSN program a SE. Városmajori 

klinikáján: 1300 tag, 31 kampány, 5400 érdeklődő

 1. Edukáció: mit, miért, hogyan, mikor???? SZÍVSN: 285 előadás, 

klinikai előadótermekben és online, zoom csatornákon

 2. Szűrések: rizikófaktor, ritmuszavarok, szívelégtelenség irányában a 
helyi önkormányzat bevonásával. SZÍVSN: 40. szűrés+03.08 Női szívek 

szűrése

 3. Kölcsönzési hálózat bővítése: vérnyomás és INR mérő készülékek, 

WIWE, könyvek

 4. Havonta 2 előadás: a koordinátor szervezésében, online és élő 

előadás keretében: prevenció, pacemaker, infarktus, ritmuszavarok, 

szívelégtelenség, műbillentyű, szívelégtelenség témákban 
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Magyarul, érthetően a szívről!  

 5. Tornacsoport gyógytornász vezetésével a Ferencvárosi 

központban 

 6. Negyedévente  szakemberek előadásai a kardiológia új 
vívmányairól, Középpontban a pitvarfibrilláció! konferencia 

érdeklődőknek

 7. Oktatótáborok a családoknak, FH és Túlélő táborok

 8. Aktív, nyelveket jól beszélő, páciensek módszertani 

továbbképzése hiteles csoportvezetőkké (6 betegcsoport)

 9. Nemzetközi konferenciákon a betegszervezeti kapcsolattartás 
erősítése:

FH Europe, ESC, Global Heart Hub

4



Mona Lisa FH 

Campaign

 Bulgarian initiative adapted for 
Hungary

 Sponsored by AMGEN, SANOFI

 Facebook homepage 
FACEBOOK.COM/SZIVSN

 69583 people visited, 

 11694 AKTIVITÁSSAL

 Mona Lisa campaign leaflet

 Press conferences

 FH diagnosis and treatment 

https://www.facebook.com/szivsn


Take home message

 Csatlakozás a SZÍVSN-hez

 Regisztráció online előadásainkra a honlapon keresztül

 www.szivsn.hu

 szivsn@gmail.com

 FB: www.facebook.com/szivsn

 0620/825-8076
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Fiatal nőként nem tekintenek betegnek!

 Kezdeti tünetek: pár percig tartó később 160/min pulzus (1998)

 1 évig nem fordultam senkihez

 2 év múlva betegállomány

 Beutaló szívkatéterezésre, 3 hónap múlva telefon: fiatal vagy!!!

 Lefeküdni, aludni csak állva aludtam   

 Híztam, nem ettem semmit

 Hetente mentőhívás

 Mentőorvos: szívelégtelenség gyanú, első érdemi segítség

 Másnap beutalóval szakemberhez kerültem

 Kérdések, tájékoztatás hiánya, 



Csak egy életünk van!

 Doktor úr nagyon rosszul vagyok! Hány éves maga, ne hisztizzen!

 Filmszakadás…………….

 Ébredés az intenzív osztályon, 13 nap, senki nem tájékoztatott

 Jogi felvételi írás és szóbeli vizsga között

 Kiszolgáltatottság: diagnózis, sok gyógyszer?

 Barátnőm orvos barátja mondta el: Téged újraélesztettek!

 Internetes kutatás angol, német cikkek között, nincs magyar információ

 3-5 év a túlélés……

 Érkezik a szerelem, gyerekvállalás: beszéljünk róla!

 Kontroll, folyosói közlés: Felejtse el, az egyik gyógyszer káros

 Összeomlás 



Anyaság, mert nem adtam fel!

 Kötelező terhes vizsgálat, papírt nem nézik, kihangosított babaszívhang

 Kezelőlap átolvasás, elnézést kérés,7 hetes kicsi ……abortusz

 Szülészeten kaptam helyet, ahol boldogan szoptattak

 Elítélt édesanyával 1 szobában, senki nem látogathatott

 A párom elhagyott,  Egyedül……. 

 2 és fél év múlva újabb szerelem, újabb család, összefogás

 SE.VSZEK Merkely Professzor Úr: életveszélyes ritmuszavara van!

 ICD beültetés a jogi államvizsga közepén

 EF:26% Patrik örökbe fogadása: Anya lettem

 2008.  37 évesen DCM, BTSZB, PSVT kardiológiai gondozás, 

 2009.10.12.  BIV ICD impl EF: 37%  ICD életmód



Mert dolgozni kell….

 Állapotromlás, Symdax kezelés

 ICD többszöri újraélesztés, pánikbetegség

 2010.08.26.  PF, EF: 22%  ritmuszavar és vérhígítás

 2010.10.27. VPI később AV csomó abl, III AVB    beavatkozások előtti 

teendők 

 Munka, munka, munka…7,15-18 óráig, EF:18%

 Új munkahely, 4 órás munka

 Végtelen gyengeség, légszomj, már az evés is fárasztó





Új szívvel  élek!

 2011 EF:39 %, 3 havonta labor, BIV ICD kontroll 

 Renalis gondozás, 2014 statin terápia, Syncumar helyett Pradaxa

 2015 gyógytorna  csoportban, mentális segítség

 2017 decompenzált, gyógyszereket nem szedi EF:30%  adherencia

 02.05 várólista, 03.04 jön a szív-vírusfertőzés-lemondás

 1 hónap: mindent elrendezni, elbúcsúzni, félelmet legyőzni…

 Elképesztő figyelem, betegoktatás,

 Világszínvonalú betegközpontú ellátás, betegjogok tisztelete

 2018  szívelégtelen ambulancián gondozás

 Szívátültetés



Kapcsolódás a betegszervezethez

 2008  37 évesen DCM, BTSZB, PSVT kardiológiai gondozás, 

 2009 10.12.  BIV ICD impl EF: 37%  ICD életmód

 2010 08.26.  PF, EF: 22%  ritmuszavar és vérhígítás

 2010.10.27. VPI később AV csomó abl, III AVB    beavatkozások előtti 

teendők 

 2011 EF:39 %, 3 havonta labor, BIV ICD kontroll 

 Renalis gondozás, 2014 statin terápia, Syncumar helyett Pradaxa

 2015 gyógytorna  csoportban, mentális segítség

 2017 decompenzált, gyógyszereket nem szedi EF:30%  adherencia

 2018  szívelégtelen ambulancián gondozás, transzplantáció 
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Mert élni jó!

 Boldogság, család, sok munka, továbbképzések

 SZÍVSN elnökségi tag, csoportvezető

 Bemutatkozó előadások, beszélgetések

 2022.05.09-11 Bécs Betegszervezeti kongresszus

 Előadás a magyar szívelégtelen betegek magas színvonalú ellátásáról



HEARTILY 
(WE HELP YOU) 
NATIONAL PATIENT

ASSOCIATION
HUNGARY


