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„EURÓPAI CSELEKVÉS NAPJA” – Felmérés 2010.
A Parkinson-kór által okozott, Európa szerte tapasztalható növekvő társadalmi 
és gazdasági teher rámutat, hogy változtatásokra van szükség a kezelés és 
életminőség javítása terén. Nem csak a betegség növekvő közegészségügyi 
hatásainak megállításáról van szó, hanem ami ennél is fontosabb, a 
betegellátás és az eredmények javításáról az egész régióban.

A változás elősegítése céljából az Európai Parkinson-kór Társaság (EPDA) 
elindított egy nagyszabású, új felmérést, mely a jelenlegi ellátás színvonalát 
vizsgálja 36 európai országban, köztük Magyarországon is.
Amennyiben Ön, vagy valamely hozzátartozója Parkinson-kórban szenved, 
kérjük, segítse az EPDA munkáját azzal, hogy kitölti a kérdőívüket. Az online 
kérdőív kitöltése mindössze 15 percet vesz igénybe, és 19 más nyelv mellett 
magyarul is hozzáférhető.

Töltse ki a kérdőívet még ma www.fogomakezed.hu honlapon, és legyen 
részese a Mozgalom a változásért programnak. A felmérés 2010. október 29-ig 
tart.

Az EPDA elkötelezett amellett, hogy a Parkinson-kórosak életminősége a lehető 
legjobb legyen, és, hogy sürgős intézkedésekkel biztosítsák szükségleteiket 
kielégítését.

További információkért a felméréssel kapcsolatban az info@epda.eu.com 
oldalon találhat.



Születésnap
A Delta Magyar Parkinson Egyesület szeretettel köszönti 82. születésnapja 
alkalmából Juhász Márton!

Márton bácsi születésnapját – családjával és betegtársainkkal együtt – 
ünnepeltük meg. Az ünnepnap remek alkalmat teremtett arra, hogy jókat 
együnk-igyunk és kellemesen elbeszélgessünk.

Az ünnepséget az alábbi képek örökítik meg:

Parkinson Betegek Világnapja – Miskolc, 2010. április 
24.

2010. április 24-én 10.30 perckor dr. Csiba Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház igazgató főorvosa nyitotta meg 
az ülést. Vetítéssel egybekötött előadásában bemutatta a kórházat, annak 
működését és a gyógyításban elért eredményeiket. Ezt kiegészítendő a 
Neurológiai-Toxikológiai-Stroke Osztály mindennapjairól tájékoztatta a 
jelenlévőket.

Dr. Valikovics Attila osztályvezető főorvos 
adatokat felsorolva érzékeltette a kórház 
példamutató munkáját, a Parkinson-
betegek folyamatos figyelemmel kísérését.

Dr. Fazekas András főorvos, a Delta Magyar 
Parkinson Egyesület orvos tanácsadója 
köszöntötte a jelenlévőket és néhány képpel 
illusztrálta a budapesti szekció munkáját és 
az új módszer szerinti testmozgás – a nordic 



walking – kedvező hatását a betegek fizikai állapotára, közérzetére.

Dr. Varannai Lajos főorvos kiemelten 
felhívta figyelmünket a beteg-orvos 
kapcsolat fontosságára, hiszen ezzel 
a gyógyítás is eredményesebb lehet.

Dr. Kovács Gabriella (MISEK Nonprofit 
Kft. Városi Kórház – Miskolc – 
Neurológiai Osztály osztályvezető 
főorvosa) nagyívű, átfogó előadást 
tartott az új terápiák bevezetésének 
lehetőségéről, minden tényező 
figyelembevételével, a beteg 
állapotának megfelelő terápia alkalmazásáról, a Parkinson-betegek 
mindennapjainak minél panaszmentesebbé tételéről, a megfelelő életmód 
kialakításának fontosságáról.

Gregáné Pál Mária gyógytornász 
(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 
Neurológiai-Toxikológiai-Stroke Osztály) 
vetítéssel egybekötött előadást tartott 
a Parkinson-betegek gyógytornájának 
szerepéről, a kezelésben betöltött 
fontosságáról, zárásként pedig 
megtornásztatta a jelenlévőket.

A kiváló svédasztalos ebéd után dr. 
Fazekas András főorvos beszámolt a 

„Fogom a kezed” programról, az internet fontosságáról a Parkinson-betegek 
gondozásában. A program keretében lehetőséget kell teremteni az ország 
kórházainak, neurológiai-toxikológiai-stroke osztályainak, szakorvosi rendelő 
intézeti szakorvosainak, hogy segítségükkel a háziorvosok és a betegek 
tájékozottabbak legyenek a tünetek korai felismerésében. Ezt a programot a 
világszerte növekvő új betegek száma teszi fontossá.

Ezek után az előadó miskolci szakorvosok a témával kapcsolatban az ország 
több városában érkezett (Zalaegerszeg, Pécs, Szeged) Parkinson-betegek 
és hozzátartozóik által feltett kérdésekre válaszoltak. Dr. Takács Annamária, 
a SOTE Neurológiai Klinikájának főorvosa többéves gyógyító-kutató-oktató 
tapasztalatának birtokában hasznos ismeretekkel és tanácsokkal látta el a 
kérdezőket. Nagy örömünkre szolgált, hogy sok kérdés hangzott el.



Szép időben, kellemesen eltöltött miskolci nap után kora délután érkeztünk 
vissza Budapestre.

Dorn Frigyesné
vezetőségi tag

Látogatóban betegtársainknál

Május hónapban két betegtársunk meghívására először Kovács Istvánt 
látogattuk meg a kerepesi otthonában, majd Oláh Istvánné Zsuzsánál jártunk.

Mindkét nap igen kellemesen telt, melyről az alábbi képes tanúskodnak:

Köszönjük a vendéglátást!



Szentes Béla verse

MÁJUS
Szeretem májust, a tavasz királynőjét,
a sok nyíló virágát és szép kék egét.
Olyan, mintha minden virág tündér volna,
és illatmámorban vidám táncot járna.
Elbűvöl engem a májusok szépsége,
a tavaszi napoknak aranyló fénye,
a szerelem tüzének heve és lángja,
a szép szavak s víg dalok örök múzsája.

Egyesületi hírek

2010. április 07-én meghívást kaptunk a Duna Televízió Család-Barát című élő 
műsorába, ahol dr. Fazekas András orvos tanácsadó és Komlódi Lászlóné elnök 
képviselte Egyesületünket.

Beszámoltunk az Egyesület munkájáról és a „Fogom a kezed” programról. 
Hamarosan megjelenik majd e felvétel honlapunkon, valamint videó-formában 
is, amihez hozzájuthat minden tagunk.

2010. április hónapban Egyesületünk támogatásával kiadásra került Szentes 
Béla vezetőségi tag második verseskötete „Minden perc ajándék” címmel.



Egyesületünk képviselőit – Oláh Istvánnét és Antus Alajost – 2010. május 10-
én fogadta a kispesti alpolgármester, Vinczek György Úr, akinek átadták a 
Delta Magyar Parkinson Egyesület bemutatkozó levelét és 2010. március havi 
hírlevelet. Emellett beszámoltak az egyesület életéről, gondjairól, örömeiről. Az 
Alpolgármester Úr megígérte, hogy a továbbiakban is, mint civil szervezetet, 
támogatják egyesületünket.

2010. május 29-én részt vettünk a Gyöngyvirág Kórus 40. éves jubileumi 
hangversenyén és egyben megköszöntük Borhy Csilla karvezető és a kórus 
tagjainak munkáját, hogy elkészítették és CD lemezre vették az egyesületünk 
himnuszát.

Kovács Péter koncertje

A 2010. május 30-án 18 órai kezdettel megrendezett koncerten – akik a 
zuhogó eső ellenére megjelentek – élvezetes zenei élményben volt részük. 
Péter kifinomult érzékkel válogatta össze az előadott műveket és bemutatásuk 
sorrendjét. Az előadáson versekkel és Popper Péter novellás kötetének 
részleteivel késztette mosolyra a közönséget Virágh Tibor előadóművész. Péter 
több tanítványa is jelen volt, akik nagy tisztelettel és szeretettel vették körül. 

Kellemes és maradandó élményben volt részünk. KÖSZÖNJÜK!


