
STROKE 

 

Tudod mi is az a STROKE betegség? Miért kell minél hamarabb cselekedni? Miért kell ebben 

az esetben a mentőknek szólni és nem a háziorvosnak vagy orvosi ügyeletnek?  

Mi az a 3 vizsgálat amit egyszerűen el lehet végezni laikusoknak is? 

 

Magyarországon és a világon mindenhol a STROKE a vezető halálokok között van, ezért 

különösen fontos a korai felismerés, a mielőbbi mentőhívás és az azt követő kórházi ellátás. 

Nagyon fontos a MIHAMARABBI FELISMERÉS, mert az időben megkezdett kórházi 

beavatkozások, az ÉLETMINŐSÉGET NAGYBAN befolyásolhatják. A további 

beavatkozások függenek az eltelt időtől, a képalkotó és labor vizsgálatok eredményeitől, 

alapbetegségektől és sok minden mástól is, DE EGY BIZTOS: az ELTELT IDŐ 

MEGHATÁROZÓ tényező!!! 

 

Stroke:  

Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló 

tünetegyüttes, melynek nincs más bizonyítható oka, mint az agyi vérkeringésében kialakult 

kóros eltérés.  

Túlnyomó többségben ischaemiás, jóval kisebb részben vérzéses eredetű. 

 

3 egyszerű vizsgálat, ami alapján felmerülhet a STROKE gyanúja: 

1. ARC VIZSGÁLATA. 

Kérjük meg a beteget, hogy vicsorítson, mutassa a fogait, mosolyogjon. 

Amennyiben az egyik oldali szájzúg/arcfél mozgása a másik oldalhoz képest elmarad ("szája 

lefittyedt, félreáll"), KÓROS!!! 

2. FELSŐ VÉGTAGOK VIZSGÁLATA 

Kérjük meg a beteget, hogy csukja be a szemeit, nyújtsa ki a karjait előre, tenyereit fordítsa 

felfelé, és tartsa meg így 10 másodpercig.  Amennyiben az egyik kar nem mozog, vagy 

lesüllyed vagy a tenyér be- és lefelé fordul a másikhoz képest, KÓROS!!! 

3. Beszéd zavara (egyszerűbben:  a beszéde elkent, rossz szavakat mondd, vagy képtelen 

beszélni) 

Kérjük meg a beteget, hogy mondja utánunk: "Az ég kék Budapest felett". 

Itt 2 féle zavar vagy azok együttes megjelenése jelentkezhet. 

Az első: megérti amit mondunk neki (azaz a megértő funkció rendben, megérti amit mondunk 

neki), de kifejezni magát vagy egészében vagy csak részben tudja, ez az úgynevezett motoros 

("végrehajtó") funkció zavara. 

A második: nem érti meg amit mondunk neki (láthatóan furcsán néz ránk, mintha nem értené 

mit mondunk neki), ez az úgynevezett sensoros ("érzékelő", "megértő") funkció zavara. 

Bármelyik funkcióval van baj, KÓROS!!! 

 

Hívd a 112 segélyhívó számot, mondd el mit tapasztalsz és érkezik a segítség, az Országos 

Mentőszolgálat Bajtársai készségesen állnak a betegek rendelkezésére. 

 

Előfordulhatnak még kevésbé gyakori tünetek is: 

- látászavar, átmeneti látásvesztés, kettőslátás, látótérkiesés 

- szédülés, ha hirtelen alakult ki, ismétlődik vagy állandósult, ill. idegrendszeri és/vagy 

vegetatív tünetek kísérik 

- fejfájás, ha hirtelen kezdődött, elviselhetetlenül heves és/vagy vegetatív, ill. neurológiai 

tünetekkel jár 

- hirtelen kialakult/progrediáló zavartság/eszméletlenség 



- egyoldali hallászavar/-vesztés, fülzúgás 

 

Mint látható számtalan tünet fordulhat elő, de a 3 gyors vizsgálattal vizsgált panaszok esetén, 

ha egy tünet/panasz megléte fennáll, a STROKE valószínűsége 72%. 

 

NE FELEDD, STROKE GYANÚJA ESETÉN AZONNAL HÍVD A 112-őt!!! 

 

 
 

 

 

Tisztelettel: 

Elek József, Okleveles Mentőtiszt,  

az egyesület elnöke. 



 


