Előzetes tájékoztató a "Védőnők az egészséges generációkért, nemzetért" c. telemedicina
projektről
Kedves Védőnő Kolleganők!
Magyarországon a Védőnők szerepe a családok egészségének
betegségmegelőzésben és az egészségfejlesztésben kiemelkedő.

védelmében,

a

A Védőnők tevékenysége hidat képez az egészségügyi ellátórendszer és a gondozottak
között.
Az Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége Miniszterelnökség által támogatott pályázata,
a „VÉDŐNŐK AZ EGÉSZSÉGES GENERÁCIÓKÉRT, NEMZETÉRT” címet viselő
pilot projekt keretében most lehetőség nyílik a védőnői hivatás keretében újabb innovatív
kutatás-fejlesztésre.
A projekt célja: A pilot projektben résztvevő védőnők a családgondozási munkájuk során
kiszűrhetnek olyan szív- és érrendszeri betegeket, akik tünetek hiányában eddig nem tudtak
állapotukról. Ennek felismerésével lehetőség nyílik a kórállapotok mielőbbi kivizsgálására,
kezelésére, a szövődmények megelőzésére.
A projekt célcsoportja: Induló pilot projekt keretében három kiemelt csoportban szeretnénk
főként szűrés-méréseket végezni:




veszélyeztetett (pl: covid betegségen átesettek, diabeteszesek, hipetóniások,
toxémiások) várandós anyák,
olyan anyák, akiknek az elmúlt 5 évben preeclampsiával szövődött a várandóssága,
a gondozott-, és a szűrésbe bevont kismamák idősebb családtagjai.

Alkalmazott módszerek: anamnézis adatlap kitöltése, és szűrési mérések elvégzése, illetve a
szűrésbe bevontak saját otthoni méréseinek betanítása a mérési időszakra kiadott eszközzel.
A projekt során a résztvevő védőnőket (kb. 25 fő) ellátjuk egy pulzoximéter alapú,
pulzushullám analízist végző telemonitor rendszerrel (PregnaScan/SCN4ALL). Egy eszközt
személyes munkaeszközként használ a védőnő. További egy-két eszközt a veszélyeztetett
gondozott anyának átad a védőnő házi mérési időszakra, majd újabb személynek átadja.
A mérési vizsgálat lényege: Az eddigi rejtett, tüneteket nem okozó szív- érrendszeri
kórállapotok felismerése pulzushullám analízis és trendkövetés segítségével valósulhatna meg.
A kiszűrt betegeket a következő lépésben további vizsgálatokra irányítjuk szakorvosi ellátó
központba állapotuk kardiovaszkuláris kivizsgálása, diagnosztizálása és ellátása céljából.
Az a védőnő kolleganő, aki kedvet érez magában, hogy részt vegyen az első tájékoztató
előadáson és esetlegesen később a projektben, jelentkezzen az alábbi linken található
kérdőíven:
http://www.mvszsz.hu/index.php/hu/vedonok-az-egeszseges-generaciokert-regisztracio
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Első tájékoztató előadás tervezett dátuma: 2021. 06.01. 14:00
Helyszín: online
További információ a projekttel kapcsolatban: Várfalvi Marianna info@mvszsz.hu e-mail
címen
A projektben résztvevő együttműködő partnerünk, aki az orvos-szakmai és technológiai
hátteret szolgáltatja: E-Med4All Europe Kft. www.emed4all.com
További
részletek:
A perifériás, artériás pulzusgörbe matematikai elemzése lehetővé teszi ún. pulzushullám
morfológiai jellemzők, és szívfrekvencia variabilitás (heart rate variability – HRV)
paraméterek számítását. Ezek a változók az érrendszer funkcionális állapotáról, a szívműködés
dinamikájáról és a vegetatív idegrendszer szabályozó funkcióinak állapotát adnak információt.
Egy új, pulzoximéterrel rögzített pulzusgörbe analízisen alapuló szív-érrendszeri távmonitor
(telemedicinás) nem csak orvosi rendelőkben használható, hanem ott lehet minden orvos és
páciens zsebében. A mért szív-érrendszeri adatokkal információt szolgáltat az orvosnak a
páciens állapotának alakulásáról, a beállított terápia hatásosságáról akár személyes találkozó
nélkül, így hatékonyan támogathatja a távdöntéshozatalt. Segítségével az állapotromlás
korábban kerülhet felismerésre, és mielőbbi beavatkozást tehet lehetővé. Ennek egyéni,
társadalmi, gazdasági haszna vitathatatlan, különösen a COVID-19 világjárvány idején, amikor
szükséges a személyes találkozások minimalizálása.

Budapest, 2021. május 12.
Várfalvi Marianna
elnök,
a pályázatért felelős projektvezető
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