
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

WIWE készülékekre  

 

a Magyar Kardiológusok Társasága Szívalapítványa és a  

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. együttműködésében. 

 

  
A Magyar Kardiológusok Társasága Szívalapítványa pályázatot hirdet a fel nem ismert 

szívritmuszavarok időben történő felismerésének elősegítésére. 

 

A pályázat fővédnöke: 

Prof. Dr. Merkely Béla, az MKT Tiszteletbeli Elnöke, a Tudományos Bizottság elnöke 

 

 

1. A pályázat célja: 

 A magyarországi szív- és érrendszeri betegségek visszaszorítása az esetleges 

szívritmuszavarok (elsősorban pitvarfibrilláció) időben történő felismerésének 

elősegítésével.  

 A hazai stroke megbetegedések előfordulásának csökkentése a hatékony diagnosztika 

és orvos-beteg kommunikáció támogatásával. 

 A kardiológiai szakrendelők és intézmények eszközellátottságának javítása. 

 

2. A pályázat benyújtásának határideje: 

A pályázat benyújtható elektronikus úton: 2018. február 1-től 2018. február 28-ig. 

A pályázat beérkezésekor az e-mail elküldésének dátumát vesszük figyelembe.  

 

3. Pályázók köre:  

Állami fenntartásban működő intézmények kardiológus szakorvos által vezetett kardiológiai 

szakrendelései (szakambulanciái), melyek vezetője legalább 2 éves rendezett MKT tagsági 

viszonnyal rendelkezik. A fennálló tagsági viszony a MKT tagsági adatbázisa alapján kerül 

megállapításra. 

A pályázatban a pályázónak meg kell neveznie:  

 A pályázat szakmai felelősét („Programvezető”), aki kizárólag kardiológus szakorvos 

lehet. 

 A pályázó aláírási joggal rendelkező intézményi képviselőjét („Képviselő”). 

 

4. A beadható pályázatok száma: 

Egy szakambulancia/szakrendelés, egy pályázatot nyújthat be. 

 

5. Támogatás formája: 

 Térítésmentes eszközátadás.  

 A nyertes pályázók között kiosztott eszközök a Sanatmetal Kft. által gyártott és 

forgalmazott WIWE készülékek és a készülék által rögzített adatok letöltését lehetővé 

tévő táblagépek.  

 



6. Rendelkezésre álló pályázati keret:  

 A pályázat keretében összesen 60 db WIWE diagnosztikai eszköz és 15 db táblagép 

kerül kiosztásra. 

 Az egy pályázó által jelen pályázaton igényelhető WIWE eszközök száma legfeljebb 5 

db. 

 

7. A pályázat benyújtásának menete:  

i. A pályázat során egyidejűleg benyújtandó dokumentumok: 

 Pályázati adatlap (Regisztrációs Adatlap melléklet) 

 Szakmai program ismertetése, melynek magában kell foglalnia az eszközök 

felhasználási céljának meghatározását, a módszert és a felhasználni kívánt eszközök 

számát (Szakmai Információk Adatlap melléklet) 

 Nyilatkozat, hogy a pályázó területi ellátási kötelezettséggel kardiológiai szakellátási 

tevékenységet végez. 

 

ii. A Pályázati Adatlap letölthető az Magyar Kardiológusok Társasága honlapjának Pályázatok 

menüpontja alatt: http://www.mkardio.hu  

 

iii. A pályázatot elektronikusan kell elküldeni az alábbi e-mail címre:  

titkarsag@mkardio.org  

Az e-mail tárgy mezőben tüntessék fel a következő szöveget: MKT szívritmuszavar 

pályázat. 

 

8. A pályázat elbírálásának menete és határideje: 

 Az eredményes pályázóknak mind a formai, mind a szakmai ellenőrzést sikeresen kell 

teljesíteni.  

 A pályázat kiírói elsőként a formai követelmények maradéktalan teljesítését ellenőrzik, 

vagyis, hogy megfelelő adatlapon, minden szükséges melléklettel, a megadott 

határidőre történt meg a pályázat benyújtása.  

 A pályázatok szakmai elfogadásáról, a megvalósíthatóság figyelembe vételével - a 

Tudományos Bizottság javaslatát is figyelembe véve - a Magyar Kardiológusok 

Társasága Szívalapítványának Kuratóriuma határoz.  

 A pályázatokat a Magyar Kardiológusok Társasága Szívalapítványának Kuratóriuma 

2018. március 21-ig bírálja el, és a döntésről valamennyi pályázót e-mailben értesít 

2018. március 29-ig.  

 A Kuratórium döntése a pályázat eredményével kapcsolatban végleges, az ellen 

fellebbezésnek nincs helye. 

 

9. Egyéb tudnivalók:  

 A nyertes pályázók az eszközöket várhatóan 2018 áprilisában, a nyertes pályázó 

szakrendelőjében vagy osztályán, előre egyeztetett időpontban, termékoktatás 

kíséretében kapják meg. 

 Az eszközök a nyertes pályázók tulajdonába kerülnek.  

 Az eszközökre a Sanatmetal Kft. 24 hónap garanciát vállal.  

 

10. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az alábbi e-mail címen kérhet:  

titkarsag@mkardio.org  

http://www.mkardio.hu/
mailto:titkarsag@mkardio.org
mailto:titkarsag@mkardio.org


 

 

 

A pályázat keretében kiosztott 60 db WIWE eszközt és 15 db táblagépet  

a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. ajánlotta fel a Magyar Kardiológusok 

Társasága Szívalapítványa számára.  

A pályázat a Sanatmetal Kft. támogatásával jött létre. 
 

  



A WIWE diagnosztikai készülékről röviden:  

 

Az életkor előre haladtával növekvő gyakorisággal előforduló ritmuszavar, a pitvarfibrilláció 

kialakulásának kockázatára figyelmeztető, kis méretű, mobil EKG készülék a kardiológiai státusú 

betegek gyors állapotfelmérésére alkalmas, és ennek köszönhetően az ambuláns kardiológiai 

szakrendelésen megjelenő páciensek előszűrését teszi lehetővé.  

 

A diagnosztikai készülékkel online és offline mérés is végezhető, ezzel ésszerűsítve az orvos-beteg 

találkozások számát. A 60 másodpercet igénylő mérés alatt az egy elvezetéses, 60 gr-os készülék az 

EKG, a pulzus, az oxigénszaturáció valós idejű mérési eredményeit rögzíti és algoritmusa segítségével 

a szívritmuszavar okozta stroke, hirtelen szívmegállás kockázatára hívja fel a figyelmet. 

 

A nagy felbontású mérési eredményeket bluetooth kapcsolaton keresztül a táblagépre letöltött 

applikáció értékeli ki. A táblagépen a valós idejű eredmények EKG görbe, valamint grafikus (Poincaré 

ábra, kamrai heterogenitásra vonatkozó ábra) és numerikus (a standard tartománytól való eltérésre 

figyelmeztető jelzések) formában jelennek meg. Az applikáció valamennyi mérési eredmény 

tárolásával és az időpont (nap, óra, perc) feltüntetésével egészségnaplót készít.  

 

A készülék idő- és térbeli korlátozás nélkül, orvos, egészségügyi személyzet nélkül, „offline” mérésre is 

használható. Ennek jelentősége a paroxizmális pitvarfibrilláció detektálásakor van. Offline méréskor a 

mérési adatok későbbi időpontban, szinkronizálással kerülnek a táblagépre. Az EKG készülék 50 mérési 

adatot tárol. 

 

A mért adatok és a kockázatelemzés pdf-formátumban történő elektronikus továbbítása gyors szakmai 

konzultációra adnak lehetőséget. Az EKG készülék kikapcsolt állapotban alkalmas a mozgással 

(lépésszámlálással) összekapcsolt kalóriaérték kiszámítására, ezzel a későbbiekben az egészségtudatos 

életszemléletre való rávezetésre. 

 

http://mywiwe.com/hu/wiwe 

 

 

http://mywiwe.com/hu/wiwe

