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EKG szűrések a 
sportorvosi gyakorlatban
Az EKG vizsgálat kiemelkedő szerepet 

játszik a sportolók szűrésében. 

• rutinszerűen alkalmazott 

• versenysportban kötelező vizsgáló • versenysportban kötelező vizsgáló 
módszer

• hozzáértő számára rengeteg 
információt tartalmaz 

• olcsó

• gyors

• fájdalommentes



EKG vizsgálat sportolóknál –
a nemzetközi ajánlásokban

AHA: EKG és echo csak II/b ajánlással, betegség gyanú esetén végzendő, de 
élsportban szigorú, rendszeres szűrés

36. Bethesda Konferencia: EKG vizsgálat nem kötelező

Oka: sok ál-pozitív lelet, cost-benefit, a kockázat teljesen nem zárható kiOka: sok ál-pozitív lelet, cost-benefit, a kockázat teljesen nem zárható ki

De: a betegségek nagy része EKG-val kiszűrhető

Nemzetközi Olimpiai Bizottság: az egyéni- és családi anamnézis, fizikális 
vizsgálat mellett minden versenyszerű sportolást elkezdőnél javasolja a 12 
elvezetéses EKG elkészítését is, amelyet minden második évben javasol 
megismételni.

Európai Kardiológus Társaság: 12 elvezetéses EKG-t elvégzendőnek javasolja az 
anamnesis és fizikális vizsgálat mellett



Olaszország: 1982 óta kötelező része az EKG a vizsgálatnak -
jelentős eredmény született!

Hazánkban már az 1960-as években is kötelező része volt!



Hogyan lehet az EKG szűrések 
hatékonyságát fokozni?

• EKG értékelésben járatos orvosok értékelik ki

• Modern, de egyszerűen használható EKG készülékkel

• Epizódikus tünetek diagnosztizálására rosszullét alatt is 
elvégezhető a vizsgálat

• Kardiológus controllálja• Kardiológus controllálja

• Azonnali visszajelzés a veszélyességi fokról és a teendőkről

• Adekvát betegutak kialakítása sürgősségi esetben

Megoldás: telemedicina!



Transztelefonikus EKG: 
a 21. század EKG-ja

És : kitelepített, térítésmentesen használható!
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Magyarországon országos lefedettségű
telekardiológiai rendszer működik



Innovációk I.
A TTEKG generációi különböző adatátvitelt biztosítanak    

1., Akusztikus     2., Bluetooth 3., SIM kártya 
(mobil internet)



Innovációk II.
A Mobile CliniQ alkalmazás lehetővé teszi, hogy a 
helyszíni egészségügyi személyzet  (pl.: háziorvos, 
mentőtiszt, mentőorvos) saját maga tudjon páciens 
adatokat rögzíteni, TTEKG készíteni és a korábbi EKG-kat 
megtekintetni.



Innovációk III.
Postoperatív TTEKG
A kardiológiai beavatkozások (szívkatéterezés, 
pacemaker/ICD implantáció, szívelektrofiziológiai vizsgálat, 
szívsebészeti beavatkozás) után egy hónapon belül a TTEKG 
kiadható a páciensek számára. 

1., Zárójelentés bemutatása háziorvosnál
2., TTEKG betanítás, kihelyezés
3., A páciens korlát nélkül használja 7-10 napig
3., Posztoperatív TTEKG megfigyelés
4., TTEKG visszaadása, leletek áttekintése



• Élsportban

• Panaszos sportolóknál (mellkasi fájdalom, palpitatio 
érzés, collapsus, fáradékonyság, stb.)

• Cardiovascularis esemény az anamnesisben, 

Sportorvosi praxisban

• Cardiovascularis esemény az anamnesisben, 
familiaris anamnesisben

• Senior sportolóknál

• Vagy: minden sportolónál! Akár csapatok, 
klubok szűrésére, szabadidősportban is!



EKG-k az adatbázisból

Dr. Bárány Tamás, orvosigazgató



Gyermekkori TTEKG

• SZTE Gyermekklinika, Szeged: TTEKG fogadó-
értékelő központ, Prof. Dr. Katona Márta 
vezetésével

• 4 orvos, 4 asszisztens, 2 technikus4 orvos, 4 asszisztens, 2 technikus

Előnyök:

• Bármely időpontban felvehető a szívműködés

• Nagyobb gyermek saját magának is elkészíti és 
beküldi a felvételt.

Pediatrics. 2004 Feb;113(2):248-51.

Transtelephonic electrocardiographic monitors for evaluation of children and adolescents with suspected arrhythmias.
Saarel EV1, Stefanelli CB, Fischbach PS, Serwer GA, Rosenthal A, Dick M 2nd.

Prof. Dr. Katona Márta, SZTE Gyermekklinika



Transztelefonikus EKG indikációja gyermekkorban 

-Sinus tachycardia, 
-Supraventricularis tachycardia
-Ventricularis tachycardia
-W-P-W syndroma 
-Bradycardia
-Teljes AV blokk
-Hosszú QT szindróma gyanú, vagy genetikailag igazolt
-Pacemaker implantáció -Pacemaker implantáció 
-Congenitalis vitium + ritmuszavar, vagy annak gyanúja
-Operált szívbeteg gyermek (ritmuszavara volt/van)
-Fontan műtéten átesett gyermek
-Cardiomyopathia
-Sportoló gyermekek bizonytalan rosszulléte
-Syncope 
-Palpitáció
-Mellkasi fájdalom
-Szívtranszplantáción átesett gyermek
-Katéteres abláción átesett gyermek
-Pitvar fibrilláció, pitvarlebegés Prof. Dr. Katona Márta, SZTE Gyermekklinika



TTEKG - 9 éves leány WPW syndroma

Sinus ritmus, delta hullám, rövid PQ, PSVT nincs,  műtermék látható

Prof. Dr. Katona Márta, SZTE Gyermekklinika



TTEKG- 12 éves fiú WPW syndromával

Paroxysmalis supraventricularis tachycardia. P: 170/min
A gyermek telefonon át adott utasítás alapján Valsalva manőverrel
megszüntette a rohamot. Azóta katéteres ablation esett át (Dr. Sághy).

Prof. Dr. Katona Márta, SZTE Gyermekklinika



11  éves leány kamrai extrasystolia ( > 30%)

Unifocalis VES-ek, bigeminia

Katéteres ablatio után sinus ritmus 
(GOKI, Dr. Környei)

Prof. Dr. Katona Márta, SZTE Gyermekklinika



A TTEKG jelentősége a 
sportorvosi gyakorlatban

• fokozott biztonság

• pontosabb diagnózis

• minden sportorvos, alapellátó orvos számára elérhető

• sebészeti jellegű alapszakvizsga vagy a jelenlegi szabályozás miatt 
háziorvosi kompetenciakörbe vonás miatt ideális megoldás lehet háziorvosi kompetenciakörbe vonás miatt ideális megoldás lehet 
EKG korrekt értékelésére

• a kihelyezett EKG készülék és a kardiológiai konzultáció nem kerül 
plusz költségbe

• rosszullét alatti diagnosztika lehetséges

• alkalmazása egyszerű

Minden sportorvos kollégának ajánlom a használatát!

Éljünk bátran a 21. század kínálta lehetőségeinkkel! 



Köszönet…

az előadás összeállításához nyújtott segítségéért

Dr. Katona Márta Professzor Asszonynak

SZTE Gyermekklinika, Szeged

és Dr. Bárány Tamás kardiológus, Orvosigazgató Úrnak

IMS, Budapest

és Önöknek, hogy meghallgatták az előadást!


