
  
 

 

2022. május 10-én, a Szatmár Megyei Tanács székházában került megszervezésre az 

AVC – Added Value for Cooperation in Stroke Situations című, ROHU387 

azonosítójú projekt keretében a második workshop. 

A workshop résztvevői a partner intézmények projektmenedzsment csapatainak 

tagjai voltak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórház részéről online 

bejelentkezéssel. 

A népszerűsítő filmek készítésére és a sajtókampány lebonyolítására szerződött cég 

bemutatta a filmforgatókönyvek előzetesen elkészített különböző változatait, illetve 

ezek előnyeit és hátrányait. A partner kórházi intézmények képviseletében 

személyesen és online résztvevő orvosok segítségével megvitatásra kerültek az 

egyes forgatókönyv változatokban bemutatható jellemzők és jelenségek, illetve ezek 

orvosi relevanciája. Egyértelmű javaslatokat fogalmaztak meg az elkészült  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

változatok általános hangulatával, üzenetével, végkifejletével kapcsolatban, az ezek 

által kifejezett közvetlen, illetve közvetetten sugallt üzenetekkel kapcsolatban. Így, a 

három javasolt forgatókönyv-változat közül a legjellegzetesebb jelenetek, 

gondolatok kerültek kiválasztásra. 

Ezen javaslatok és ajánlások szellemében a három népszerűsítő film – a z 5 perces, 

az 1 perces és a 30 másodperces – tartalmi összetételét isikerült meghatározni. A 

megbeszélés során megváltozott az eredeti elhatározás, amely szerint egy 

forgatókönyv-változat kerül majd kiválasztásra, majd ezt dolgozza ki a cég 

mindhárom hosszúsági változatban. Mivel a három filmtípus üzenete és annak 

átadási módja is eltérő, az egységes megközelítés enyhén változott. 



A résztvevők a következő forgatókönyv-változatokat fogadták el: 

A filmek alapkoncepciója a „Nagyapa és unoka” forgatókönyv lesz, melybe a „Vallomások” 

forgatókönyv bizonyos elemei is bekerülnek a következők szerint: 

- A 30 másodperces változat: 

A 30 másodperces változatban a stroke különböző tüneteit mutató, különböző korú személyek, 

férfiak és nők jelennek meg (színészi alakítások). A képek statikusak, zoom-mal fokozatosan 

távolodik a kamera, körülöttük nincs senki. A képek alatt narráció: 

- Hiába léteznek a jelek, ha azokat senki nem veszi észre. Az arc egyik felének elernyedése, az 

erőtlen végtagok, az érthetetlen beszéd egy stroke jelei lehetnek. Ha ezeket látod valakin, 

elvégezheted a FAST tesztet. 

A második részben bemutatásra kerül a FAST teszt a Nagyapa és unoka 5 perces változat 

képeinek felhasználásával: 

Megjelenik a Férfi. 

Férfi: Tudna mosolyogni? 

Nagyapa mosolyog, de a szájának egyik fele lelóg. 

Férfi: Emelje fel a karjait! 

Nagyapa megpróbálja a karjait emelni, de a jobb karja gyenge. 

Férfi: Hogy hívják? 

Nagyapa: Aaeeeaaau. 

A végén narráció: „Vedd észre a jeleket!” 

- Az 1 perces változat: 

Az 1 perces változat alapját a 30 másodperces film képezi, a két rész közé beépítésre kerülnek 

a betegséget átélők felvett vallomásainak leghatásosabb, legtalálóbb kifejezései, gondolatai, 

kijelentései. 

- Az 5 perces változat: 

A film első kb. 3 perce az eredeti „Nagyapa és unoka” című forgatókönyv alapján készül, apró 

változásokkal, hogy a kb. 3 percbe beleférhessen. A módosítások pontos meghatározása a 

forgatás és vágás során történik. 

Az eredetihez képest megváltozik a forgatókönyv befejezése: az utolsó jelenetben a nagyapa 

egy járókerettel jelenik meg újra. 

A film második része a stroke-ot átélt személyek vallomásaiból tevődik össze. A személyeket a 

workshopon résztvevő orvosok fogják javasolni 1 (vagy 2) személy román nyelven, illetve 1 

(vagy 2) személy magyar nyelven. 

A film végén a 30 másodperces változat első részének képei és narrációja ismétlődik, benne a 

fő üzenettel: „Vedd észre a jeleket!” 

 

A filmet készítő cégnek 40 napon belül kell elkészítenie a népszerűsítő filmeket, 

amelyek a projekt keretében lebonyolított sajtókampányban fognak felhasználásra 

kerülni. 

Partnership for a better future 

 


