
A projekt 
 

A projekt célja, köszönhetően a mobil 

technolológiának, hogy a fizikai 

edzésprogramban résztvevők számára, 

egy adott időszakon belül személyes 

statisztikai adatokat szolgáltasson a szív- 

és érrendszeri betegségek megelőzésére.  

Egy 2 x 12 fős önkéntes személyekből 

álló csoport került kiválasztásra, hogy 

részt vegyen abban az edzésprogramban, 

amelyhez szívfrekvencia mérésére 

szolgáló eszközök (Polar órák GPS 

kiegészítővel) és okos telefonok 

társulnak. 

Ezek a technológiai eszközök lehetővé 

teszik, hogy az adatok GPS-es keresztül 

eljussanak egy orvos vagy fitness edző 

által ellenőrzött szerverre. 

A kapott adatok lehetővé teszik kockázat esetén a 

megelőzést illetve az esetenkénti  beavatkozást . 

A két teszt csoportnak, hasonlóan Svájcban és 

Magyarországon, az  alkalmazást és az összehasonlító 

eredményeket meg kell osztania a lakossággal. 
  

Magyarország – Svájc partnersége a Svájci 

Támogatási Programon belül 

 

A Svájci Szövetségi Kormány által finanszírozott 

projekteket 2014-ig kell megvalósítani  azzal a céllal , 

hogy csökkentsék a gazdasági és a társadalmi 

egyenlőtlenséget az Európai Unióhoz  2004 után 

csatlakozott 12 új tagországban. Igy 

Magyaroszágon és régióiban, elsősorban az 

ország keleti - és északi részén. 

A tevékenységi területek ezekben a 

projektekben jól meg vannak határozva : 

biztonság, stabilitás, reformok, a 

környezetvédelem és infrastruktúra támogatása a 

magánszektorban és az emberi és társadalmi 

fejlődés. 

Hogy erősödjön az orvosi segítség, a tervezett 

projektek a megelőzést, a családi orvoslást és a 

közegészségügy tervezést segítik. E projektek 

célja, hogy megfeleljenek a lakossági 

igényeknek a kiemelt területeken. Erősítsék a 

tudományos és alkalmazott kutatást, a Svájc 

által rendelkezésre bocsátott forrásokból 

támogassák a közös kutatási projekteket és 

finanszírozzák a csereprogramokat 

Ebben az összefüggésben került sor a javasolt 

projekt  elfogadására és az Aigle és Körmend 

városok közötti megállapodás aláírására. 
 

Partnerségi projekt  

                      AIGLE (CH )• KÖRMEND/ (HU ) között 
 
 
 

              A projekt a Svácjii Támogatási  pPogram tsegítségével valósult meg.   

 

Együttműködési projekt 

AIGLE/CH•KÖRMEND/ HU  
 

 

Szív – és 

érrendszeri 

betegségek 

megelőzése mobil 

kommunikációs 

technológiák 

révén 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vegyen részt egy innovatív 

projektben és legyen részese 

egy fontos egészségügyi 

tesztsorozatnak ,amely a 

partner régiók lakosságának 

egészségét szolgálja.  
 

 

     Töltse ki a részvételi  kérdőívet 

 


