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Az európai, fejlett országokban közel kétszer annyi 
életképes gyermek hal meg az méhen belül, mint a 
szülés után, bármilyen okból!
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41.-től a 42. hétig: „Majd a természet 
megoldja!” Alacsony kockázatú!!!



Egy nappal később: ”Majd a természet 
megoldja!”



42. hét: „Majd a természet megoldja!”



42. Hét, azaz 41. hét plusz 2 nap:                     
„A természet majd megoldja!”



42. hét, azaz 41. hét plusz 3 nap: „Majd a 
természet megoldja!” 



41.hét plusz 4 nap: „Majd a természet megoldja!”       
Az első pozitív NST után 24 óra telt el. 



Megoldotta!!!



Ha az orvoslás oldotta volna meg: 

• Az első pozitív teszt napján, a 42. hét elején, az elhalás elött 48 órával 
befejezik a terhességet 

• Feltehetően volt egyéb („orvosi”) paraméter is ami jelezte volna a 
veszélyt, de azt nem ellenőrizték

• Olyan egészséges gyermek születik, mint az otthoni CTG (NST) 
adatbázisunkban lévő és  helyesen ellátott esetekben, amikor azt 
tették a kollégák amit kellett.  



Hogy mit kell tenni? Román először terhes, 
alacsony kockázatú hölgy. A pandémia miatt 
javasolják neki az otthoni CTG használatát. 



Az első pozitív NST teszt! 



A gyermek jó állapotban születik, a betöltött 
38. héten, valódi köldökzsinór csomóval. 



Az első ismert eset, amikor országhatáron át 
mentettek meg valakit!



Alacsony kockázatú várandós!! 36. terhességi héten. ‚22.03.12.  



‚22.03.10. Hajnali 04.02.  Az előző mérés óta csak valamivel több, mint egy nap telt el! 







2017.12.31 

2199 asszony 2956 terhessége

45 578 otthoni NST-CTG mérés

Várható méhen belüli elhalás a 32. hetet követően 3 ezrelék országos adatok alapján.

AZ OTTHONI CTG CSOPORTBAN NEM VOLT MÉHEN BELÜLI ELHALÁS!!!!   

( A különbség a várható 3 ezrelékes és a CTG-ző csoportban talált nulla halálozás között szignifikáns!)



2007-TŐL NAPJAINKIG MINIMUM 5 - 6000 ÉLETKÉPES GYERMEK, 
ÖSSZESEN EGY MAGYAR KISVÁROS TELJES NÉPESSÉGE

HALT EL A SZÜLÉS ELÖTTI HETEKBEN MAGYARORSZÁGON!!! 
NAPONTA EGY GYERMEK!

„CSEKÉLY” = „KEVÉS” = A PERINATÁLIS HALÁLOZÁSUNK 
KÉTHARMADÁT TESZIK KI A MÉHEN BELÜL ELHALTAK!





KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!







A magyar távgyógyászati eszköz Kínában:



Magyar siker Kínában: 



A Fetaphon Kínában:













• https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-
depth/pregnancy-and-covid-19/art-20482639?p=1



• Key findings
• • More than two-thirds of pregnant women with COVID-19 are 

asymptomatic.
• • Compared to non-pregnant women with COVID-19, pregnant women 

with 
• COVID-19: 
• o have higher rates of intensive care unit (ICU) admission; this may reflect a 
• lower threshold for admission to ICU, rather than more severe disease.
• 16











1989: „ Az egészségügyet a számítástechnika, 
telekommunikáció és innováció fogja megújítani. „















https://www.rcog.org.uk/media/kbknl3z3/2022-03-07-
coronavirus-covid-19-infection-in-pregnancy-v15.pdf

Key findings
• Symptomatic maternal COVID-19 is associated with an increased likelihood of 
iatrogenic preterm birth.
• COVID-19 infection in pregnancy may be associated with an increased incidence of 
small-for-gestational-age (SGA) babies.
• It seems likely that neonatal morbidity for babies born to women with COVID-19 
infection is linked to preterm birth rather than the COVID-19 infections itself.
• While stillbirth remains a rare outcome, maternal COVID-19 infection is associated 
with an increased risk of stillbirth

NEM CSEKÉLY, HANEM ‚RITKA’! A SZÜLÉS KÖRÜL ELHALTAK KÉTHARMADÁRÓL BESZÉLÜNK!!
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