
Tudatosan Agyunk Épségéért 

Baleseti agysérülések prevenciós programja



1. Előzmények: 

EGY FEL NEM ISMERT „JÁRVÁNY”: 
SÉRÜLÉSEK ÉS BALESETEK

Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 

2002-2005 (összesen 547 millió Ft)

2. Mi volt a helyzet 2002-ben, mire „reagált” az 
akkori pályázat?

3. Mi változott azóta? 

4. Új válaszok kellenek!



Sérülés-piramis

1

5-40

102-1300

>1333

???

baleset miatt halálos sérülés

kórházi felvételt igénylõ,

súlyos sérülés

sürgõsségi ambuláns ezelés

regisztrált háziorvosi

kezelés

nem-orvosi 

elsõsegély,
otthoni kezelés



KUTATÁSI TERÜLETEK

politraumatizáció

koponya / agysérülések

gerincsérülések

végtagsérülések

poszttraumás állapotok



EREDMÉNYEK I.

új diagnosztikai eszközök, eljárások:

Carpal Box gyártása és bevezetése

telemetriás startle berendezés

kognitív/személyiségteszt protokoll

liquor/szérumanalízissel kombinált MRI,

MR-angiográfiás diagnosztikai protokoll



EREDMÉNYEK II.

új implantátumok, műszerkészletek 

és műtéti eljárások:
nyaki porckorong protézis és műszerkészlet

csigolyaplasztika eszközkészlet és műtéti 

eljárás

osteoporotikus törések implantátumrendszere

és műszerkészletei



EREDMÉNYEK III.

új rehabilitációs eljárások

végtag- amputáltak protetizálása:

végtagcsonk vákuumos mintavételi eljárás 

bevezetése



EREDMÉNYEK IV.

új kezelési eljárások, protokollok

és műtéti technikák:

új folyadékterápiás protokollok

biokompatibilis porcgraft kifejlesztése

poszttraumás alvászavarok új kezelési eljárásai

minimálisan invazív neuroendoszkópos hypocephalus 

műtéttechnika tesztelése

poszttraumás neurogén fájdalom szindrómák és 

mozgászavarok (hiperkinezisek) új terápiás eljárásai



Mi volt a helyzet 2002-ben, 
mire „reagált” az akkori pályázat?



Orvosi Hetilap dolgozat



• Az Idegsebészeti Klinika szervezésében zajlott országos 
felmérés, melyet Büki András adjunktus vezetett 
(epidemiológiai szakértő dr. Sándor János főiskolai tanár), 
először adott pontos képet a súlyos koponyasérülések 
hazai elfordulásáról és kezeléséről. Az adatgyűjtés három 
hónapja alatt az országban súlyos koponyasérülést 
szenvedett betegek több mint 80 százalékának ellátását 
követtük nyomon. 

• Az eredményeket nyugodtan nevezhetjük sokkolónak; 
míg a fejlett országokban e kórkép halálozása 20-25%-ra 
tehető, addig 2002-ben Magyarországon a kórházba 
kerülő súlyos koponyasérültekből legalább minden 
második belehal a sérülésébe. 

• Az adatbázis elemzése rávilágított arra, hogy e különbség 
legfontosabb oka a késlekedés és a korszerű ellátási 
irányelvek alkalmazásának elmaradása. 



Mi változott azóta?

• A klinikai gyakorlat javult, de az ellátó teamek 
humán erőforrása romlott!

• Internet/eHealth/eMedicina betört a magyar 
társadalomba is! 

• A társadalom informáltsága, igénye növekedett!

• Az orvosképzés helyzete bonyolultabb lett, pl.: 

felső szegmens elmegy külföldre, 

Semmelweis Egyetem felvételi pontszáma 
20-szal magasabb, mint a PTE AOK, stb. 



Új válaszok kellenek!

• Pl. rektori stratégia: találjon munkát azaz 
jövedelemszerzési lehetőséget tanulmányai alatt a PTE 
hallgató! 

• A hallgatói kötődés növelése a hivatásához, pl. 
önkéntes részvétel extramuralis prevencióban. 
(hivatásunk iránti elkötelezettség „tréningje”)

• A gyógyító szakma bekapcsolódása a társadalom 
preventív/megelőző/ attitűdjének fokozására. A civil 
szféra nem tradicionális megközelítése.

• Képzés (lehetőség biztosítása) a civil társadalom 
önkéntes részvételére /bekapcsolódásra/.

• eMedicina, eHealth?
• Stb.



Tudatosan Agyunk Épségéért 

Baleseti agysérülések prevenciós programja


