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Bemutatkozás

▪ Dr Báthori György kutatóorvos 

▪ Tanulmányok:

▪ 1975 általános orvosi diploma SOTE

▪ 1999 PhD elméleti orvostudományokból

▪ Releváns munkahelyek:

▪ Semmelweis Egyetem Biofizikai Intézet

▪ Semmelweis Egyetem Élettani Tanszék

▪ Chebio Kft mobil telefon alapú EKG fejlesztés



Miről lesz szó ?

▪ Melyek a megelőzés (prevenció) típusai ?

▪ Mikor fontos az otthoni vérnyomás mérés ?

▪ Milyen a helyesen kivitelezett otthoni mérés ?

▪ Mikor van szükség otthoni ritmuszavar és pitvarfibrilláció
detektálására és hogyan történik?

▪ Miért fontos a testsúly és testömeg összetevők otthoni 
mérése ?



Melyek a prevenció típusai ?

▪ Primér prevenció – a betegség megelőzése még a kifejlődése előtt (pl
népegészségügyi intézkedések, oltásprogramok, felvilágosító 
pprogramok)

▪ Secunder prevenció – korai felismerés és beavatkozás (pl. paroxizmális
pitvarfibrilláció korai észlelése, életmód váltás, stroke megelőzés)

▪ Tercier prevenció – a már kifejlődött betegség előrehaldásnak lassítás, 
gátlás (pl.  stroke vagy vagy kardiális rehabilitáció)

▪ Primordiális prevenció  - ritkán használt fogalom, elsősorban a 
magasvérnyomással kapcsolatos. Ha megelőzzük a magasvérnyomás 
betegség kifejlődést, akkor számos más betegség kialakulás fel sem 
merül.



Mikor fontos az otthoni mérés ?

▪ Fehérköpeny effektus

▪ Rejtett (maszkolt) magasvérnyomás (kap gyógyszeres 
kezelést)

▪ Rejtett, nem kontrolált magasvérnyomás (nem kap 
gyógyszeres kezelést)

▪ Reggeli magasvérnyomás

▪ Kezelésre rezisztens magasvérnyomás

▪ A terápia nyomonkövetése



Milyen helyesen kivitelezett az otthoni 
mérés ? 

▪ Mindenfajta mérésnél szabály, 
hogy használható eredmény csak 
helyesen kivitelezett mérésból
kapható.

▪ A rendelőben és otthon végzett 
vérnyomás mérés szabályai 
nagyrészt azonosak.

▪ Eltérés, hogy otthonra a napi 
reggeli és esti mérés javasolt



Milyen helyesen kivitelezett az otthoni 
mérés ? 

Ebédlőasztal !   Óra !



Mérési példa - Conflict of interest

▪ A mérési példát a saját pénzen 
vásárolt OMRON vérnyomásmérővel 
mutatom. Semmilyen juttatást ezért 
nem kapok. 

▪ Vannak a piacon más cégektől is 
hasonló készülékek.



Otthoni mérés példa 



Otthoni mérés példa 

Előnyök:

- A trendvonal kirajzolása azonnali információt ad a 

kezelőorvosnak, nem a vérnyomásnapló adatsorait kell 

böngésznie

- Szükség esetén (terápia hatékonysága) közel napi 

szinten követhető  a beteg vérnyomásának alakulása

- Jelenleg a beteg e-mailben vagy küldheti el az 

összegzést a kezelőorvosnak (szerencsés lenne egy 

olyan fejlesztés, hogy az eredmények közvetlenül az 

EESZT-be töltődjenek fel)

- Ez az vérnyomásmérő ritmus zavar esetén is mér és ki 

is jelzi, ha ritmus zavar tapasztal. A paroxizmális

pitvarfibrillációk (néma és panaszokat okozó)  

észleléséhez fontos.



A ritmuszavar validálásához EKG kell

Bluetooth ? Bluetooth USB

WIWE



Terápiás beavatkozás – testúly
menedzsment

▪ Diagnózistól még nem gyógyult meg senki. Terápia is kell.

▪ Az ESC legutolsó prevenciós ajánlása (guideline) kardiológiai 
betegek számára az un. mediterrán étrendet ajánlja

▪ Magasvérnyomás betegek számára a DASH diétát (Dietary
Approache to Stop Hypertension) javasolja

▪ Egyik sem fogyókúra, hanem étrendváltoztatás

▪ Az US hadsereg kiképzési rendje egy módosított mediterrán 
étrendet ír elő, ahol megkötik, hogy egyik táplálék alapanyag sem 
tartalmazhat 5%-nál magasabb triglicerid szintet

▪ A testsúly menedzsment beilleszthető az otthoni monitorozás 
rendszerébe



Túlsúly és magasvérnyomás I.

▪ A mérési elv hasonló az otthoni vérnyomás méréshez, 
azaz napi mérés és mobil telefonos applikáció vezeti 
a naplót

▪ Súly és vezetőképesség mérés

▪ A kapott pataméterek:

▪ Testsúly

▪ BMI (testtömeg index)

▪ Zsirszázalék

▪ Izomszázalék

▪ Vízszázalék



Túlsúly és magasvérnyomás II



Túlsúly és magasvérnyomás III.



Otthoni mérés példa II.

Előnyök:

- A trend vonal kirajzolása azonnali információt ad a 

kezelőorvosnak, nem a vérnyomásnapló adatsorait kell 

böngésznie

- Szükség esetén (terápia hatékonysága) közel napi szinten 

követhető  a beteg vérnyomásának alakulása

- Jelenleg a beteg e-mailben vagy küldheti el az összegzést a 

kezelőorvosnak )szerencsés lenne egy olyan fejlesztés, hogy 

az eredmények közvetlenül az EESZT-be töltődjenek fel)



VÉGE !


