
  
 

2022. április 13-án, a szatmárnémeti Aurora szállodában került megszervezésre az AVC 

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

projekt Nyitókonferenciája. 

A szálloda konferencia terme szűkösnek bizonyult a nagy számú résztvevő befogadására, 

akik a két szomszédos megye – Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg – 

agyérkatasztrófával diagnosztizált betegeinek kórházi ellátását javítását célzó projekt 

megnyitására voltak kíváncsiak. 

A konferencia előtti gyors sajtónyilatkozatok után a 

Szatmár Megyei Tanács részéről a projekt 

menedzselését ellátó Ştern Cristina területfejlesztési 

igazgató nyitotta meg a 

konferenciát. Az eseményt 

szervező Szatmár Megyei Tanács 

elnöke, Pataki Csaba üdvözölte a 

résztvevőket, majd beszédében kiemelte: „Bízunk benne, hogy 

ennek a rég várt projektnek a megvalósítása a statisztikai adatokban 

is javulást hoz majd és javulni fognak a stroke-ot szenvedett betegek 

túlélési esélyei. Meggyőződésem, hogy jelentős előrelépést 

érhetünk el.”” 

dr. Szondi Zita, a vezető partner Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója röviden 

bemutatta a projekt vezetését ellátó intézményt, legfőbb 

tevékenységeit és jellemzőit, majd kitért az intézmény előtt álló 

legfontosabb kihívásokra is. Hangsúlyozta a projekt jelentőségét 

és stratégiai jellegét az általa vezetett intézmény életében. A 

vezető partner fejlesztési 

igazgatója Komán Attila 

áttekintést adott a projekt előkészítési fázisáról, a 

finanszírozó Románia-Magyarország Interreg V-A 

Programról, illetve a projekt célkitűzéseiről, fő 

tevékenységeiről. 

A továbbiakban a Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház 

menedzsere, Marc Adrian röviden bemutatta az általa vezetett intézmény működését, 

külön hangsúlyt helyezve a Szatmár megye szintjén egyre növekvő számú neurológiai 

eset ellátását biztosító infrastruktúrafejlesztési kihívásokra. A projektben tervezett Stroke 

Központot a nem rég új épületbe költözött neurológiai osztály keretében fogják létrehozni, 



a tervezett eszközbeszerzés az osztályon belüli 

szakmai munka minőségét hivatott emelni. 

Az együttműködő két kórhát neurológiai osztályainak 

tevékenységét a két osztályvezető mutatta be, dr. 

Aniţaş Maria főorvos, illetve dr. Varannai Lajos főorvos. 

A Stroke Központ működéséhez szükséges speciális 

orvosi protokollok kidolgozási tevékenysége, a 

beavatkozási eljárások és módszertan egy konkrét 

eset példáján keresztül került bemutatásra, ebben a 

bemutatóban is külön kiemelve az agyérkatasztrófák 

esetén az idő szerepét. A stroke bekövetkezése után 

minél hamarabb jut szakszerű orvosi segítséghez a beteg, 

annál nagyobb a túlélés és a szövődmények kialakulásának 

elkerülési esélye. A lakosság széles körű tájékoztatása, illetve 

a jól meghatározott orvosi protokollok, gyors eljárási 

módszerek követése életeket menthet az ilyen esetekben.  

A konferencia egy 

rövid büfé-

ebéddel 

folytatódott, majd 

a szakemberek folytathatták az elkezdett 

párbeszédet a Szatmár Megyei Sürgősségi 

Kórház új Neurológiai osztályán tett 

munkalátogatáson is, melynek keretében a 

magyarországi vendégek meglátogathatták 

az új kórházi létesítményt.  

 

 


