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Az évek óta megrendezésre kerülô világnapi 

találkozónak ebben az évben Szeged adott 

otthont.

Az eseményre az ország minden részébôl ér-

keztek  résztvevôk. Képviseltették magukat a 

betegszervezetek (Delta Magyar Parkinson 

Egyesület,  Pécsi Parkinson Klub) és az in-

ternetes fórumon szervezôdött betegcsoport 

tagjai és hozzátartozóik is. Közel százötvenen 

vettek részt a rendezvényen. Az érdeklôdôk 

nemcsak a betegségrôl, hanem a kezelési 

lehetôségekrôl is tájékozódhattak. A szak-

emberek elôadásaikon beszéltek az egyéni 

kezelés, valamint az intézményi rehabilitáció 

lehetôségeirôl. A szakmai munka két helyen, 

párhuzamosan, moderátorok segítségével zaj-

lott külön a betegek és külön a hozzátartozók 

részvételével . A diszkusszió több, mint 3 órán 

keresztül tartott.

Az esemény mottója: „Hangunk megsokszo-

rozza erônket” – volt. 

Dr. Vécsei László a rendezvény elején kiemel-

te, hogy az ilyen találkozóknak fontos szerepük 

van a Parkinson-betegek életminôségének ja-

vításában, hiszen az általában 10-15 perces 

orvos-beteg találkozók nem elegendôek arra, 

hogy minden részletet meg tudjunk beszélni . 

Dr. Fazekas András elmondta, hogy elsôként 

magát a betegséget kell megismertetni az 

emberekkel, hangsúlyozva, hogy a rendel-

kezésre álló kezelési lehetôségekkel hosszú 

„Hangunk megsokszorozza erônket”
A PARKINSON BETEGEK VILÁGNAPJA 

Szeged, 2009.
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ideig megfelelô életminôség biztosítha-

tó. Fel kell hívni a társadalom figyelmét 

és „felébreszteni” a felelôsségét: közös 

munka, összefogás szükséges a bete-

gek érdekében. Egyesületünk folytatja  a 

2007-ben meghírdetett „Fogom a kezed” 

programunkat.

A betegség okairól, tüneteirôl és a kezelé-

si lehetôségekrôl Dr. Klivényi Péter, a nem 

motoros tünettan kezelési lehetôségeirôl Dr. 

Dibó  György beszélt.

Dr. Takáts Annamária és Dr. Aschermann Zsuzsa 

orvos-beteg párbeszédes szituációban mutatta 

be az egyéni kezelés lehetôségeit, ezen keresz-

tül a leggyakrabban elhangzó kérdéseket.

Az intézményi rehabilitáció lehetôségeirôl Dr. Ja-

kab Katalin és Varga Márta tartottak elôadást. A 

mûtéti módszereket két szemszögbôl ismertette 

Dr. Balás István és Dr. Kovács Norbert: idegse-

bészi és neurológusi tapasztalataikat egyeztet-

ték közös elôadásukban.

A szakmai eszmecserét közös ebéd, 

majd kulturális program zárta. Ennek ke-

retében Szentes Béla olvasta fel verseit, 

majd együtt énekeltük el Egyesületünk 

Himnuszát. A programot a szegedi Nem-

zeti Színház  mûvészeinek bibliai jelene-

teket idézô mûsora zárta, melyet Janik 

László  rendezett.

Bár betegségünk egyenlôre  még nem gyógyít-

ható, de ezek a találkozók, a pontosabb informá-

ciószerzés – mind a betegek és hozzátartozóik, 

mind az orvosok – szempontjából fontosak. Iga-

zán jelentôsége azonban a betegtársi-sorstársi 

tapasztalatok kicserélésének, a közösségi meg-

élésnek és feldolgozásnak van.

    KISS ANIKÓ

Delta Magyar Parkinson Egyesület
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PARKINSON BETEGEK VILÁGNAPJA
Budapest, 2009. április 11.

1817. április 11-én Angliában született Dr. 

James Parkinson háziorvos, aki a Parkinson-

betegség tüneteit leírta. Az ô tiszteletére az 

ENSZ Egészségügyi Világszervezete 1997-

ben április 11-ét a Parkinson Betegek Világ-

napjává nyilvánította.

Azóta minden évben különbözô események-

kel emlékeznek meg világszerte a Parkinson 

betegségben érintettekrôl.

Így mi is – a Delta Magyar Parkinson Egye-

sület – idén is megtartottuk ünnepségünket a 

hagyományokhoz híven.
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A kedvezô idôjárás is elôsegítette, 

hogy megemlékezésünket kinn a 

szabadban, azok mellett a szépen 

kinyílt tulipánok mellett kezdjük el, 

amiket 2008-ban a 10 éves évfor-

dulóra ültettünk. Elôször Komlódi 

Lászlóné, az Egyesület elnöke kö-

szöntötte a megjelenteket, majd 

méltatta a nap jelentôségét. Ezután 

újjávarázsolt emlékhelyünkon Dr. 

Fazekas András fôorvos beszélt 

James Parkinsonról, és a nevét 

viselô, a betegeket is szimbolizáló 

tulipánokról.

A kinti program zárásaként eléne-

keltük a Egyesületünk himnuszát, 

melyet betegtársunk, Szentes Béla 

írt és hangszerelt.

Ünnepségünkön részt vett a Kispest 

alpolgármestere, Vinczek György úr, aki szép 

szavakkal méltatta az összegyûlt betegtársak 

akaraterejét a betegség leküzdése iránti ösz-

szefogás tekintetében.

Szabadtéri programunkat követôen finom fala-

tok mellett beszélgethettünk betegtársainkkal.

KoMLÓDI LáSZLÓNé

Delta Magyar Parkinson Egyesület elnöke
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Aki Parkinson-kórban érintett vagy családtag, tisztá-

ban van vele, hogy a Parkinson-kór milyen mérték-

ben képes megváltoztatni a már megszokott életvi-

telt. A beteg állapotát sok tényezô befolyásolhatja, 

melyek utalhatnak a terápia nem megfelelô beállí-

tására vagy a betegség elôrehaladására is. Mint a 

legtöbb krónikus betegség, ez is kézben tartható a 

megfelelô kezelés és orvosi kontroll mellett. Ahhoz 

azonban, hogy mindez zökkenômentesen mûködjön, 

szükség van a beteg és sok esetben a család aktív 

közremûködésére is. Így történhet meg minél hama-

rabb a megfelelô terápia beállítása, a napi életvitel 

normalizálása. 

Miért van szükség betegnaplóra?

A beteg állapota egy-egy vizsgálat elôtt könnyen 

nyomonkövethetô a betegnapló használatával. Így 

az orvos is könnyebben meg tudja határozni a keze-

lés menetét.

Milyen rendszerességgel ajánlott a napló 

vezetése?

Mielôtt kezelôorvosát idôszakosan kontrollvizsgálat 

céljából felkeresi, legalább 3 - különbözô napokon- 

kitöltött Betegnaplót célszerû magával vinnie. 

Mire lehet következtetni a naplóban be-

jegyzett adatokból?

A betegnapló helyes alkalmazása nemcsak az or-

vosnak szolgál információt az állapotban bekövetke-

zett változásokról, a terápia hatásosságáról, hanem 

a családtagoknak és a betegeknek is segítséget 

jelent. Ez különösen fontos az ún. hatásrövidülés 

szempontjából. A Parkinson-betegek esetében a 

kezelés során az elsô lépés az agy dopamin szint-

jének emelése, melynek érdekében levodopa keze-

lést alkalmaznak. Ez néhány évig tünetmentességet 

eredményez, de a hatásrövidülés bekövetkezésekor 

egyre gyakrabban és egyre nagyobb dózisban lehet 

szükséges a gyógyszer bevétel annak érdekében , 

hogy növekedjen a jó (“on“) és csökkenyen a rossz 

(“off“) idôszak, valamint mellékhatások gyakorisá-

ga. 

Miért fontos, hogy a hozzátartozók is se-

gítsenek a napló vezetésében? 

A betegnapló kitöltésében nagy segítség lehet a 

hozzátartozó, ha a beteg éppen off állapotban van. 

Emellett a hozzátartozók sokszor olyan tünetekre is 

felfigyelhetnek, amelyek nem látványosak (pl.: han-

gulat változások, szorongás). 

Saját készítésû napló esetén mire kell 

odafigyelni?

A Parkinson tünetek változásainak 24 órás beteg-

naplóban történô rögzítése fontos a kezelés szem-

pontjából. A Betegnapló 30 perces egységekbôl áll: 

00.00 órakor kezdôdik és 24.00 óránál végzôdik. 

Kérjük, értékelje mozgáskészségét minden félórás 

intervallumban. A félórás idôszakokban mindíg 

csak egy állapotot jelöljön be (+). Jelölje azt is, 

mikor aludt.  Elsô alkalommal kérje kezelôorvosának 

segítségét a napló kitöltésének megismeréséhez. 

Ha esetleg megterhelô az Ön számára a félóránkén-

ti adminisztráció, próbálja óránként kitölteni a Naplót, 

úgy is sok hasznos információ kiderül belôle. 

Milyen információk lehetnek 
hasznosak kezelôorvosa számára?
A betegnapló szükségessége 
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Betegnapló 

Idô ON
(jó mozgás)

ON 
(túlmozmásokkal) 

OFF
(rossz 

mozgás)

Alvással 
töltött idô

Levodopa tartalmú 
gyógyszer bevétele

00:00-00:30
00:30-01:00
01:00-01:30
01:30-02:00
02:00-02:30
02:30-03:00
03:00-03:30
03:30-04:00
04:00-04:30
04:30-05:00
05:00-05:30
05:30-06:00
06:00-06:30
06:30-07:00
07:00-07:30
07:30-08:00
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00
22:00-22:30
22:30-23:00
23:00-23:30
23:30-24:00

A kitöltés dátuma:  
Név:

ON: Jó mozgáskészség, ON (túlmozmásokkal):  megfelelô mozgáskészség, de túlmozgások vannak. OFF: rossz mozgáskészség 
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1998-ban Tolvaj Márta - családi indíttatás-

ból - azzal az ötlettel és kéréssel keresett 

meg, hogy a Parkinson-szindrómában 

szenvedô betegeknek egy klubot szeretne 

létrehozni. Mi már régóta ismertük egy-

mást, így belevágtunk és megalakítottuk 

a Zalaegerszegi Parkinson Klubot. Teltek 

múltak az évek és 2001-re az egyesületté 

alakulás mellett döntött a kis közösség. Így 

2008-ban az indulás 10 éves évfordulóját 

ünnepeltük. Ez az év kicsit csendesebb-

re sikerült, mint az elôzô 2007-es év. Ebben az 

évben ugyanis Zalaegerszegen mi rendezhettük 

meg a Parkinsonos Világnapot. Majd itt hirdették 

ki a „Fogom a kezed!” pályázati felhívást, mely-

nek minden résztvevôje sikeresnek mondhatja 

magát! De mégis az örömünk nagy volt, amikor 

egyik tagtársunkat a pályázat elsô helyezettje-

ként köszönthettük! Tóth József kerékpártúra 

vállalását – kísérôként – az egyesület elnökeként 

magam is felügyelhettem! Nagyszerû érzés volt, 

amikor Nagykapornakra bekerekezett! és 

sikerült az általa kitûzött feladatot teljesí-

tenie. Szeptemberben Zalaegerszeg adott 

otthon a svéd orvosi küldöttségnek, mely a 

Parkinson betegséggel kapcsolatos tudo-

mányos sikereket és a mindennapi életben 

elért eredményeket tárta a nagyszámú 

érdeklôdôk elé, egy egynapos Konferencia 

keretében.

A 2008-as év is még az elôzô év sikereire épült. 

Elkészítettük a Hydroterápia DVD-t, mellyel 

gyógytornászunk egy gyôri szakmai konferenci-

án mutatkozott be. A DVD-bôl másolatokat készí-

tettünk az egyesület tagjai részére. Februárban 

jött a hír, hogy Tóth József nemzetközi EPDA dí-

jat kapott kimagasló teljesítményét elismerve.

A találkozóinkon a Világnapról, József útjáról és 

az aktuális eseményekrôl vetített képes beszá-

molókat adtunk. 

Beszámoló a Zalaegerszegi Parkinson Egyesület 
2008-as évérôl
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2008. februárban a 10. éves évfordulót egy oldot-

tabb, lazább rendezvény keretein belül tartottuk 

meg. Házi sütemények receptjei cseréltek gaz-

dát. Jókat nevettünk a Hahota-nevetô jóga és 

újabb tartásjavítói gyakorlatokat sajátítottunk el 

Etka Anyó Erôgyûjtô és Erôfelszabadító Mód-

szerének segítségével. Ezt utóbbi jóga tanulásá-

ban 3-kos – utolsó éves vagyok, mely technikát 

érdemes ismét felfrissíteni bennünk, hiszen a 

velünkszületett természetes légzésre, természe-

tes mozgásra, természetes járásra alapszik. 

2008. áprilisában egy kisbusszal részt vettünk 

Pécsett az éves Parkinson Világnapon, melynek 

eseményeirôl, elôadásairól a következô találko-

zónkon az itthon maradottaknak beszámoltunk. 

Gyerekek számára is hasznos tanácsokkal – a 

Parkinson betegséget bemutató - szép könyvet 

kaptunk ajándékként a rendezvény végén. 

általában kéthavonta rendeztünk összejövete-

leket, de heti 1 alkalommal a vizitornánk az új 

gyógytornásszal további szolgáltatásként rendel-

kezésre állt az egyesületi tagoknak. 

Indultunk az NCA 2008- évi pályázaton, melyen 

nyertünk is egy kis pénzt.

A nyári szünet után ôsszel rendezvényeink újra 

indultak, orvosi elôadások és új természet-

gyógyászati termékek bemutatása volt és termé-

szetesen egyre többet és jobbat beszélgetünk 

egymással. Mára már betegtársból baráti kap-

csolatok alakultak ki.

Majd eljött a Karácsony, mely alkalomból ná-

lunk otthoni körülmények között találkoztunk, 

igaz kicsit kevesebb létszámban, mert az influ-

enza és a síkos utak, a P. betegség egy kicsit 

távol tartott néhány embert errôl az alkalomról. 

A késôbbiekben a távolmaradottaknak is eljuttat-

tam az ajándékcsomagot, melyben mindenki egy 

ZPE pólót kapott ajándékba az ilyenkor szokásos 

csokoládéfigurák, szaloncukor és narancs mellé. 

Gerincjavító tornagyakorlatokat tartalmazó mag-

nószalag is része volt a meglepetésnek!

A 2009-es év sajnos egyik betegtársunknak a 

halálhírével indult. Feri bácsi a kezdetektôl szor-

galmas tagja volt a vizitornász kis csapatnak, a 

DVD-én Ôt is láthatjuk. Családtagjai elmondása 

szerint az utolsó 10 évében mindig nagy sze-

retettettel várta a találkozóinkat nem hagyva ki 

egyet sem, csak a legutolsó karácsonyi már nem 

jött össze, akkor került éppen kórházba! 

Nyugodjék békében!

 

Az idei évben sajnos a Világnapi rendezvényre 

nem tudtunk elmenni, nekünk túlságosan mesz-

sze volt Szeged és 1 nap alatt nehezen tudtunk 

volna megfordulni, legalább 2 naposra kellett vol-

na terveznünk, de ehhez nem volt elég pénzünk! 

Talán majd jövôre ismét találkozhatunk, ennek 

reményében, jó egészséget kívánva búcsúzom 

az e sorokat olvasótól!

Viszontlátásra jövôre! 
Annál azért többet kívánok egészségben, jó-

kedvben elérni, mint, amit ez a falfirka ajánl:

„ Kezd a napot mosolyogva, 
és éld túl!”
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Az EPDA a Parkinson-kórban szenvedô bete-

gek európai szövetsége, amely 1992-ben ala-

kult; jelenleg 41 tagja van. Célkitûzése, hogy 

elôsegítse az egészségügy professzionális 

szervezeti és a betegek – betegszervezetek kö-

zötti együttmûködést, felhívja a társadalom fi-

gyelmét a Parkinson-kórra és a betegség elleni 

összefogás fontosságára. Mindezek a betegek 

életminôségének javítását szolgálják. Hazánkat 

a Delta Magyar Parkinson Egyesület képviseli a 

nemzetközi szervezetben.

2007-ben az EPDA küldöttsége Magyarorszá-

gon tett látogatást abból a célból, hogy meg-

ismerje a magyar betegek helyzetét. Susanna 

Lindvall, alelnök asszony adta át  „Fogom a 

kezed” pályázatunk díjait. Lényegében ekkor 

született meg az elhatározás, hogy az EPDA 

valamelyik soronkövetkezô nemzetközi konfe-

renciáját hazánkban rendezze meg.

Erre kerül most sor Budapesten, 2009. október 

2-5. között a Hotel Intercontinentálban.

A Konferenciát az EPDA a Magyar Tudomá-

nyos Parkinson Társasággal és a Delta Magyar 

Parkinson Egyesülettel közösen rendezi.

European Parkinson’s Disease Association (EPDA) 
8. Multidiszciplináris Konferencia, Budapest

Nemzetközileg ismert szakemberek tarta-

nak elôadásokat a Parkinson-kór kutatásá-

val, kezelésével kapcsolatos eredményekrôl 

és lehetôségekrôl.  Workshop-okban ismer-

kedhetnek meg  kevésbé gyakori kezelési 

lehetôségekkel: hidroterápia, Nordic Walking, be-

szédterápia, mélyagyi stimuláció (DBS) .

Egyesületünk a „Fogom a kezed” címû pályázatunk-

ról készült rövidfilm bemutatása kapcsán interaktív 

beszélgetésen teremt lehetôséget, hogy a külföldi 

résztvevôk is megismerkedjenek az alkotók gon-

dolataival, a betegséggel folytatott mindennapos 

küzdelemmel és a kreativitás adta lehetôségekkel, 

amely segíti ôket ebben a harcban.

A konferencián szimultán tolmácsolás teszi lehetôvé 

az elhangzottak megértését és a kapcsolattartást. 

Jelentkezéssel, részvételi költségekkel kapcsolatos 

valamennyi információ megtalálható az EPDA hon-

lapján: www.epda.eu.com
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Az elmúlt évszázadban a modern orvostudomány-

nak és az életszínvonal folyamatos növekedésének 

köszönhetôen megemelkedett az emberek életkora. 

Így sokkal gyakoribbá váltak az idôskorban jelentkezô 

kórképek megjelenései is, mint például a Parkinson-

kór.

Korábbi idôk megfigyelôi, orvosai is találkoztak már 

ezen betegség tüneteivel, feljegyzések egészen Kr.e. 

2500-ig nyúlnak vissza. A betegség elsô tudományos 

leírása azonban csak 1817-ben történt meg, mely 

James Parkinson (1755-1824) nevéhez fûzôdik.

A kórkép okát a mai napig homály fedi, mindössze-

sen 5-10%-ban figyelhetô meg családi halmozódás. 

Egy biztos, hogy a betegség során csökken az agy 

dopamin szintje (kémiai átvivôanyag), valamint azok-

ban a sejtekben, melyek a Parkinson-kór során lassan 

elhalnak, un. Lewy-testek jelennek meg.

A betegség klasszikus tüneteiként a nyugalmi remegés 

(nyugalomban fokozódik, mozgásindításra csökken, 

míg alvásban szünetel),  a mozgásindítási nehézség 

(felállás, elindulás, megállás) és a merevség (fôként az 

arcizmok, nyakizmok, törzsizmok, felsô végtagok, rit-

kábban az alsó végtagok érintettek) jelentkezik. A fent 

említetteken kívül érdemes kitérni az egyéb tünetekre 

is. Ilyen például, hogy a járás apró léptû, csoszogó; 

a testtartás instabil; a beszéd pedig elkent, monoton. 

Fontos még megemlíteni a pszichés tüneteket, melyek 

között a leggyakrabban a depresszió fordul elô, amiben 

a betegek csaknem 40%-a szenved. Megjelenhet a 

parkinsonos tünetek fellépése elôtt, illetve a betegség 

folyamán és gyakran társulhat hozzá szorongás is.

 A fent leírtakból kiindulva készítettem egy 

felmérést, mellyel azt kívántam vizsgálni, hogy a 

Parkinson-kórban szenvedô páciensek tüneteinek ke-

zelésére szolgáló mozgásterápia, milyen gyakorlati 

alternatívát jelent a betegek lelkiállapotának javításá-

ban. 

A vizsgálatokat a Fôvárosi Önkormányzat Egyesített 

A mozgásterápia lelki állapotra gyakorolt hatása 
Parkinson-kórban

Szent István és Szent László Kórház –Rendelôintézet 

Rehabilitációs Centrumában végeztem, ahol 11 bete-

get figyeltem meg 6 hónapon keresztül. Nemek szerinti 

megosztásban 4 nôt és 7 férfit, akik közül mindannyian 

meghaladták a 60 éves kort (egy 33 éves nô kivételé-

vel) és Parkinson-kórban szenvedtek. A fél éves moz-

gásterápia kezdetekor, illetve annak végén egyaránt 

felmértem hangulati állapotukat, többféle erre alkalmas 

teszt segítségével.

A felmérés befejeztével egyértelmûen beigazolódott, 

hogy a parkinsonos betegek tüneteinek enyhítésé-

re, javítására irányuló mozgásterápia összességében 

csökkenti a depressziót és szorongást.

A kapott eredmény azzal magyarázható, hogy a rend-

szeresen, csoportban végzett mozgásterápia endorfint 

szabadított fel a szervezetükben, amely boldogságér-

zetet okozott, és így, lelki fájdalmaikat is csillapította.

E mellett a betegek hasonló állapotú, és problémákkal 

küzdô személyekkel is találkoztak, valamint közösség-

ben töltöttek el hosszabb idôt a foglalkozások során, 

amely tényezôk szintén hozzájárultak a páciensek 

hangulati állapotának javulásához.

Máté Attila 

gyógytornász
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a mozgásterápia elôtt és után

mozgásterápa  elôtt
mozgásterápa  után

mozgásterápa  elôtt

mozgásterápa  után

4

2

3

4

Depesszió Szorongás

b
et

eg
ek

 s
zá

m
a



DELTA  MAGYAR PARKINSON EGYESÜLET
Összefogás a Parkinson betegekért

Levelezési cím:
Delta Magyar Parkinson Egyesület

1537 Budapest Pf. 389

E-mail: info@fogomakezed.hu

Honlap: 
www.fogomakezed.hu 

Az Egyesület adószáma: 
18242760 - 1- 43

Az Egyesület számlaszáma: 
UniCredit Bank  

10900011- 00000015 - 64800006
 

“DELTA”
    Magyar Parkinson Egyesület

1998.


