
STROKE
Gyógyászati segédeszközök 
használata



EPIDEMIOLÓGIA
A szélütést már az ókori görögök is 

ismerték
Hippokratész volt az első, aki körülírta a 

betegség tüneteit, hatásait, 
következményeit

XVI. századig gyógyíthatatlannak 
tartották



A STROKE definíciója
A stroke „az agyműködés általános vagy 

gócos zavarával jellemezhető, gyorsan 
kialakuló tünetegyüttes, melynek nincs 
más bizonyítható oka, mint az agy 
vérkeringésében kialakult kóros eltérés” 
(WHO)



A STROKE  nem az idősek betegsége, 
minden korosztályt érinthet

Férfiaknál gyakrabban fordul elő, mint 
nőknél

Az életkor előrehaladtával megnő a 
stroke kialakulásának kockázata



STROKE korai jelei

Számos esetben átmeneti agyi keringési zavar 
előzi meg (TIA), melynek tünetei 24 órán belül 
megszűnnek:

Hirtelen bekövetkező gyengeségérzés karban, 
kézben, lábban

Karok, lábak vagy az arc hirtelen bénulása
Hirtelen beszédzavar
Látászavar



STROKE korai jelei

Lefelé görbülő száj
Egyre erősödő fejfájás
Szédülés, forgó jellegű
Nyelési zavarok
Bizonytalanság járás közben, egyensúlyvesztés 

érzése
Átmeneti emlékezetkiesés – eszméletvesztés
Nőknél émelygés, hányinger is jelentkezhet



STROKE korai jelei

TIA fontos figyelemfelhívó jel a stroke 
kialakulására!!!

TIA visszafordítható, maximum pár percig 
fennálló tünetekből áll

Azonnal hívjon mentőt, ha az említett 
tüneteket észleli!

Ha voltak hasonló panaszai, forduljon 
orvoshoz, kérjen neurológiai kivizsgálást!



STROKE TÜNETEI, JELEI

Stroke tünetei attól függenek, hogy az elhalás mely 
agyi területeket érinti.

Beszédzavar

Mozgási zavar

Érzéskiesés

Látászavar



STROKE TÜNETEI, JELEI

Nyelési nehézség

Légzési zavar

Rehabilitációt akadályozó neglect szindróma 
(hanyagolás)

Szellemi hanyatlás

Demencia

Inkontinencia(vizelet csepegés vagy elfolyás)



A STROKE felismerése az MBE -módszerrel

Bárki felismerheti a stroke-ot, ha három egyszerű dologra kéri az 
illetőt:

M: Mosolyogjon!

B: Beszéljen, mondjon egy egyszerű mondatot (összefüggően: pl. 
Szép napunk van.)!

E: Emelje fel mindkét karját!

Azonnal hívja a mentőket (104) és mondja el a tüneteket, ha az 
illetőnek a három kérés teljesítésének bármelyikével nehézsége van!



STROKE típusai

 Két fő típusa van:

1. Iszkémiás stroke

2. Vérzéses stroke



STROKE rizikófaktorai

Kétségtelen rizikótényezők Valószínű 
rizikótényezőkBiológiai Életvitel Kórállapot

családi, genetikai 
hajlam

dohányzás
magasvérnyomás, 
szívbetegség, MI, 

ISZB, PF
földrajzi tényező

nem alkohol diabetes szezonalitás

életkor kábítószer hyperlipidaemia klíma

  táplálkozás hyperuricamia fogamzásgátló

  elhízás hypothireosis személyiségtípus

      szociális helyzet

     
ülő életmód, fizikai 

inaktivitás



STROKE KEZELÉSE

Akut szakban életveszély elhárítása és 
kiterjedésének minimalizálása

Krónikus szakban a maradványtünetek 
minimalizálása, csökkentése, 
ismétlődésének megelőzése (véralvadási 
kezelés beállítása, anyagcsere állapot 
normalizálása, vérnyomás normalizálása)



STROKE MEGELŐZÉSE

Kockázati tényezők kiiktatása
Vérnyomás optimalizálása

Anyagcsere optimalizálása (cukorbetegség kezelése)

Dohányzás elhagyása, egészséges életmód követése

Rendszeres testmozgás

Testsúly normalizálása

Stresszkezelés (ok megszűntetése, mozgás, relaxálás, 
tudatos légzés)



REHABILITÁCIÓ

CÉLJA: ÖNÁLLÓSÁG MINÉL NAGYOBB 
FOKBAN HELYREÁLLJON.

REHABILITÁCIÓS OSZTÁLYOK

OTTHONÁPOLÁS

CSALÁD, HOZZÁTARTOZÓK

OTTHONÁPOLÁSI SZOLGÁLATOK

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS



REHABILITÁCIÓ

Hozzátartozók felkészítése

Lakás biztonságossá tétele



REHABILITÁCIÓ

Rehabilitációs program főbb elemei:

• Gyógytorna (passzív, aktív, egyéni, csoportos)

• Ergoterápia

• Fizikoterápia

• Logopédia

• Pszichoterápia

• Akupunktúra, akupresszúra



OTTHONI ÁPOLÁS 

Hogyan lehet ápolni egy szélütéses 
beteget otthon? 

Milyen gyógyászati segédeszközök 
segítik az ápolást, mozgást, napi 
életvitelt?



GYÓGYÁSZATI 
SEGÉDESZKÖZÖK
1. FEKVÉS 

 KÓRHÁZI ÁGYAK, ELEKTROMOS ÁGYAK

 BETEGKAPASZKODÓK

 MATRACVÉDŐK, BETEGALÁTÉTEK

 ÁGYMATRAC (ANTIDECUBITUS 
MATRACOK)



Kórházi ágyak



Kórházi elektromos ágyak bérlése

Elektromosagy.hu
Tel.:06-70/361-7954

06-20/611-1860
E-mail: elektromosagy@gmail.com

mailto:elektromosagy@gmail.com
mailto:elektromosagy@gmail.com
mailto:elektromosagy@gmail.com








BETEGKAPASZKODÓK



Ágykapaszkodó létra



Állványos ágykapaszkodó



Matracvédők, betegalátétek





A higiéniai betegalátétek kialakításuknak köszönhetően kiegészítő 
védelmet nyújtanak, amely segít az ágy és az ágynemű tisztán 
tartásában.

A nedvszívó mag cellulóz őrleményből készül

Fedőrétege puha szálfátyol borítású – a használat komfortját nyújtja

Külső fedőrétege nedvességzáró csúszásgátló fóliából készült – 
megelőzi a szivárgást és megfelelően helyén tartja a betegalátétet

Kiegészítő ágy és ágynemű védelem a nedvesség ellen

Tökéletes pelenkacsere folyamán











ANTIDECUBITUS MATRACOK





Aktív matrac



2. Betegmozgatás
Elektromos betegemelő
Betegfordító korong
Kerekesszék (szobai kerekesszék, 

önhajtós kerekesszék, elektromos 
kerekesszék, utcai elektromos 
kerekesszék (moped))



Elektromos betegemelő



Betegfordító korong



Kerekesszékek



Elektromos szobai kerekesszék



Eleketromos utcai kerekesszék



3. Ürítés:
Egyszerhasználatos pelenka
Fedeles ágytál
Kacsa
Szobai WC (gurulós, fix, összecsukható)
WC kapaszkodó
WC magasító



Egyszerhasználatos pelenkák



Fedeles ágytál



Kacsa



SZOBAI WC-K



Gurulós szobai WC



Fix szobai WC



Összecsukható gurulós szobai WC



WC kapaszkodók



Felhajtható króm-acél fali WC 
kapaszkodó



WC kapaszkodó keret





WC magasító



WC magasító fedővel



4. Tisztálkodás:

 fürdetőszékek (gurulós, fix)

 kádülőkék (fix, kifordítható)

Aqua- lift



FÜRDETŐ SZÉKEK, KÁDÜLŐKÉK



Fürdetőszék



Fix fürdetőszék





Gurulós fürdetőszék



Fix kádülőke



Kifordítható kádülőke



Falra szerelhető felhajtható 
fürdetőszék



Aqua lift



5. Étkezés:
Speciális evőeszközök (jobbos, balos 

kanál, villa, kés)
Előkék
ágyasztal



Jobbos kanál



Balos villa



Betegelőke étkezéshez





Gurulós ágyasztal



Járást segítő eszközök

Járókeret (állítható, összecsukható, 
sétáló keret)

Kerekes járókeret (rollátor)
4 pontos, 3 pontos, 1 pontos járóbotok
Könyökmankó
hónaljmankó



Állítható járókeret



Összecsukható járókeret



Rollátor



Háromkerekű rollátor



Járóbotok



4 pontos járóbot



3 pontos járóbot



1 pontos járóbot



Könyökmankó



Hónaljmankó



A stroke-os beteg felépülése nagyon lassú és 
állapota sajnos már soha nem éri elé a 
betegség előtti szintet. De elegendő 
kitartással, tájékozottsággal és szeretettel 
gyorsítható a folyamat és egészen meglepő 
eredmények érhetőek el.



Otthonápolási szolgálatok

OTTHONÁPOLÁS: kórházi befekvést 
kiváltó, vagy lerövidítő ellátás.

Szakápolás (sebellátás, mobilizálás, 
katétercsere, szondatáplálással 
kapcsolatos feladatok megtanítása)

Szakirányú terápiás ellátás 
(gyógytorna, fizioterápia, logopédia)



Otthonápolási szolgálatok

Otthoni szakápolás:
OEP által finanszírozott
Háziorvos rendelheti el (a 
szakirányú terápiás ellátást csak 
szakorcosi javaslatra)

Gyógytorna esetében várólista 
van



KÖSZÖNÖM 
A MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!
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