
SzívSN MONA LISA!
Hogyan kommunikáljunk egy szakmai

programot a civil lakosság irányába?

.

A kampány fő célja:

•Európában a 75 év alatti korai szívhalál a nők 42%-át, a

férfiak 38 %-át érinti, hazánkban 60 000 fő/év a

kardiovaszkuláris betegségekből adódó mortalitás.

•A SZÍVSN országos betegszervezetet diplomás szakdolgozók

és betegek irányítják. A Mona Lisa kampánya célja a hazai

Familiáris hiperkoleszterinémiás (FH) páciensek megtalálása.

Jelentősége:

•Szakembereink holland adatok alapján 40 000 érintett

pácienst feltételeznek. Ezen betegek esetében szignifikánsan

gyakoribb a kardiovaszkuláris betegségek előfordulása

(infarktus, hirtelen szívhalál, stroke, perifériás érbetegség).

•A kialakított FH csoport összefogásával egészségmegőrző,

oktató, prevenciós, és rehabilitációs programot tervezünk.

.

Bernáth-Lukács Zsuzsa

SZÍVSN országos betegszervezet elnöke

Köszönet a kampány létrejöttéért Prof. Dr. Merkely Bélának, Prof. Dr. Kiss Róbert Gábornak, a betegszervezet 

elnökségének és betegeinek valamint az Amgen Kft, Sanofi Kft, V+Komm Iroda munkatársainak

• Hét TV és rádiócsatorna, 4 nyomtatott média felület és 13 online

felületen történő megjelenés

• A TV2 csatorna 20 perces filmet sugárzott ebben a témában

• Több ezer betegtájékoztató, figyelemfelhívó szórólap és plakát.

• A www.szivsn.hu honlapunkat kibővítettük az FH betegség

tüneteivel, prevenciós lehetőségeivel és a kapcsolat felvételével.

• A https://www.facebook.com/szivsn oldalunkon 69583 főt értünk

el 11694 aktivitással!

• 2016. 05.05. MKT kongresszusán első FH-s betegszervezeti

megjelenés, betegbeszámoló, erőteljes szakmai támogatás Prof.

Dr. Paragh György személyében

• A Mona Lisa koordinátori program pályázatunk centrumokban

folyamatban.

• Családfa kampányunk az Arany János gimnázium 6

osztályában 36 órában a prevencióról kicsit másképp ismerhető

meg, rizikóstátusz felállítása az érettségizőknek

• Kongresszusi megjelenések, előadások: II. Pécsi

Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs Kongresszus, a

Magyar Atherosclerosis Társaság kongresszusa ill. az V.

Budapesti Kardiológiai Napokon

• Célunk a hazai szakmai regiszterekhez való kapcsolódás

(Nemzeti Infarktus, FH regiszter)

• A genetikailag magas koleszterinszint, Familiáris

hiperkoleszterinemia heterozigóta formája 1:500 illetve újabb

adatok szerint 1:200 gyakoriságú és húsz magas

koleszterinszintű egyén közül egyben fordul elő. A koleszterin

értéke > 8 mmol/l, a triglycerid és a HDL-koleszterinszint

normális.

Forrás: www.fhreg.hu /2016.06.16/; www.medicalonline.hu /2015.11.30/

Program tervezet:

Betegszervezetünk Civil Akadémia kampánya során 175 

előadás, 5 év, 4600 laikus érdeklődő edukációja történt a 

VSZÉK oktatótermében. A prevenciós szűrések során 800 

páciens rizikófaktorait dolgoztuk fel.

• 2015.10.02.-án 7 perces MTVA stúdióbeszélgetés a Mona 

Lisa kampányunkról. 

• 2015.10.06-án nyitó sajtótájékoztató a Magyar Tudományos 

Akadémián az FH-val élő Prof. Dr. Kiss Róbert az MKT 

korábbi elnöke, Bernáth-Lukács Zsuzsa SZÍVSN elnöke és a 

Mona Lisa kampány hazai képviselői Feketéné Németh Éva 

és Fekete Gergő részvételével. 

Összefoglalás:

• Sikeres és színvonalas a diplomás szakdolgozók és a

betegek együttműködése.

• Kellő információval, megfelelő kommunikációval,

szervezéssel még időben megtalálhatjuk az érintett

betegeket és családtagjaikat.

• A betegutak kidolgozásával ezen betegek korai és szoros

ellenőrzése, szakmai felügyelete valósulhat meg

• SZÍVSN Civil Akadémia ismertsége nő. Megalakult az FH

hazai csoportja és erősödik az érdekképviselete. A lakosság

felismeri a tüneteket, szűrőprogramokra igény van.

• Folytatódik a fiatalok prevenciós oktatása az érettségihez

kapcsolódó rizikótérkép kidolgozásával.

• Szervezetünket felvették az FH-val foglalkozó nemzetközi

betegszervezetek közé, novemberben mutatjuk be a hazai

modellt.

http://www.fhreg.hu/
http://www.medicalonline.hu/

