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A szélütés (stroke) világszerte igen komoly egészségügyi, társadalmi és gazdasági 

probléma. Sokszor idézett megállapítás az, hogy e kórkép megelőzése különösen fontos 
feladat, hiszen a már megtörtént stroke hatékony kezelése komoly problémát jelent. Ezért 
a rendszeres vérnyomásmérés, a cukorháztartás időszakos ellenőrzése, a megfelelő 
táplálkozás, az alkohol- és dohánymentes életmód, a rendszeres testmozgás a 
leghatékonyabb fegyver e kórkép ellen. Svédországban 96000, Kanadában 30000 dollár 
(direkt és indirekt költségek) összegbe kerül egy-egy beteg kezelése (Norris, 1994). 
Svédországi adatok szerint a szélütött betegek több kórházi ágyat igényelnek, mint 
bármely más szomatikus betegségben szenvedő páciensek. E tények indokolttá teszik azt, 
hogy e kérdés terápiás megközelítésével részletesen foglalkozzunk. Jelen kerekasztal 
célja, hogy összefoglalja (1) a SZOTE Neurológia „Cerebrovascularis Ambulanciájának" 
tevékenységét, (2) a fiatalkori stroke diagnózisát és terápiáját, (3) a stroke szekunder 
prevencióját és gyógyszeres kezelését, (4) a szöveti plazminogén aktivatorral és (5) az 
alacsony-móltömegű heparinnal szerzett tapasztalatokat, valamint (6) a hypoxia után 
kialakult myoclonus kezelését. 
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A SZOTE Neurológia „Cerebrovascularis Ambulancia" beteganyagának elemzése 
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Magyarországon a stroke mortalitása 1991-ben 208/100000 lakos volt, szemben 

az európai 178/100000 lakos aránnyal. 
35-50 éves korosztályban nemzetközileg a legrosszabb helyet foglaljuk el. Az 

akut betegek 60%-a belgyógyászati osztályra kerül, 40%-a neurológiai és egyéb 
osztályra. 
Hazánkban a leglényegesebb feladatok a következők lennének: 

-a felvilágosító munka a stroke megelőzésében; 
-a veszélyeztetett korcsoport rizikófaktorainak szűrése; 
-a kórházba kerülési idő csökkentése a tünetek jelentkezését követően; 
-a kivizsgálás megszervezése; 
-sürgősségi ellátás biztosítása cerebrovascularis krízis esetén; 
-rehabilitáció. 
A SZOTE Neurológián 1993 szeptembere óta működik „Cerebrovascularis 

Ambulancia". A rendelési idő hetente 2x2 óra. Az időbeli korlátozottság miatt a fenti 
elvárások nem teljesülhetnek teljes mértékben. 

Az ambulancia tényleges feladata a Neurológia és a társklinikákon kivizsgált és 
kezelt, valamint a kórházból és a háziorvosok által beutalt, cerebrovascularis 
betegségben szenvedő betegek rendszeres ellenőrző vizsgálata, ismétlődő laboratóriumi 
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