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Köszöntő 

 

Kedves Betegtársak és Egyesületi Tagok! 

 

Rohan az idő, ismét eltelt több hónap és kézbe foghatják új Hírlevelünket. 

 

A Hírlevél összeállítása mindig jó alkalom a visszatekintésre, egy kis 

számadásra. Mit is tettünk? Hogyan próbáltuk megvalósítani kitűzött céljainkat? 

Karácsonykor köszöntünk el, s már ismét itt a nyár. 

 

2013. első felében elsősorban Egyesületünk 15 éves évfordulójának és a 

Betegek Világnapjának a megünneplése volt a meghatározó feladat. Azt hiszem, 

mindét megemlékezés példás volt, amire a nádasdladányi Nádasdy-kastély 

méltó helyszínt nyújtott. 

 

Szeretném kiemelni dr. Freund Tamás agykutató Egyesületünknek írt levelét. 

Tudatosítsuk magunkban, hogy az agykutatás a világ központjában áll, élen az 

Alzheimer- és a Parkinson-kór. A magyar kutatók az elsők között vannak! Ez 

büszkeséget és reményt jelent számunkra. 

 

Új színfolt közösségünk életében a rendszeres klubdélutánok megszervezése. 

Ezt szeretnénk egyre intenzívebbé és színesebbé tenni. Egyre jobban közeledünk 

ahhoz a célunkhoz, hogy ne a „betegség”, hanem a „beteg” legyen a 

középpontban. Ez természetesen nem zárja ki az állandó, napra kész szakmai 

tájékoztatást sem.  Erre a legjobb példa az első Duodopa betegtalálkozó, 

amelyiken Michael Settler – a „világoktató” is részt vesz. 

 

Immár hagyomány, hogy a Magyar Tudományos Parkinson Társaság éves 

konferenciáján szót kapunk a „Betegek hangja” szekcióban. Tavaly a győri, 

ebben az évben a sárospataki beteg klub mutatkozott be – nagy odafigyeléssel és 

sikerrel. 

 

Remélem, a bogácsi nyár pihenést és felüdülést hoz Mindenkinek. Ősszel 

folytatjuk országjárásunkat és a munkát! 
 

Kellemes, jó pihenést kívánok a nyárra! 
 

Budapest, 2013. június 30. 

 

 

 Tóth Katalin 

 elnök 
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Parkinson Világnap 

 

 

Megtiszteltetés volt számunkra, hogy dr. Freund Tamás agykutató professzor 

elvállalta a rendezvény fővédnökségét és ugyanilyen örömteli megtiszteltetést 

jelentett Susanna Lindvall köszöntője az EPDA részéről. 

 

Itt olvashatjuk a hozzánk írt köszöntő leveleket: 

 

 

Köszöntő a Parkinson-betegek Világnapján 

 

A Parkinson kór egyike azoknak az idegrendszeri betegségeknek, amelyek a 

lakosság átlag életkorának növekedésével egyre nagyobb gyakoriságúvá válnak, 

és az Alzeimer kórral együtt az idősödő embereket és környezetüket legnagyobb 

mértékben fenyegetik.  A központi idegrendszer megbetegedései hatalmas 

szociális és gazdasági terhet jelentenek Magyarország és általánosságban a 

civilizált társadalmak számára.  Egy 2010-ben az Európai Agytanács által 

végeztetett kimutatás szerint az Európai Unio 1 év alatt több mint 800 milliárd 

Eurot költ az idegrendszeri betegségek kezelésére, ami több, mint a rákos, a 

szív-érrendszeri, a tüdő és cukorbetegségségek költségei, melyek együttesen 

csupán ennek kétharmadát, mintegy 500 milliárd Eurot tesznek ki. Ennek fő 

okai az információ robbanás miatt az agyra nehezedő adaptációs nyomás, és az 

öregedő társadalom. A terhek enyhítése csak az agy működésének és 

betegségeinek jobb megértését szolgáló felfedező kutatások révén lehetséges. 

Csak ezektől a kutatásoktól várhatóak a kórfolyamatok feltárása alapján 

kidolgozott megelőzési stratégiák, és igazolt új gyógyszercélpontok, kezelési 

módok. 

 

Ennek felismerését tükrözi, hogy az Európai Unió 2013. január 28-án 

meghirdette története legnagyobb tudományos programját az Emberi Agy 

Projektet (Human Brain Project, HBP), amelynek jelentősége és támogatása 

máris összemérhető az USA Humán Genom Projekt-jével. A mintegy 350 

milliárd forintnak megfelelő összegből induló Emberi Agy Projekt 

előkészítésében Magyarország kezdettől fogva részt vett, és az MTA Kísérleti 

Orvostudományi Kutatóintézete tagja a konzorciumnak. Az EU azt várja a 

tagállamoktól, hogy az Emberi Agy Projekt (HBP) mentén indítsák el saját 

agykutatási programjaikat. Magyarország és a magyar kormány az EU-t is 

megelőzve ismerte fel az agykutatás jelentőségét, amikor már tavaly 

decemberben meghirdette a Nemzeti Agykutatási Programot. A létrehoznadó 

program akár a HBP magyar megfelelőjének is tekinthető, ami a közvetlen 

egészséggazdasági és szociális haszon mellett jelentős politikai elismerést is hoz 

hazánknak és a kormányzatnak az EU-ban. Időközben Obama elnök az USÁ-
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ban is meghirdette a maga agykutatási programját, és az eddigi legnagyobb 

összegű támogatásban részesiti az idegtudományi kutatásokat. 

 

Az agykutatás Magyarországon kivételes, nemzetközileg is igen elismert 

hagyományokkal és adottságokkal rendelkezik, eredményessége ma is 

kiemelkedő, nagyszámú EU-s pályázatot és díjakat, kitüntetéseket hoznak el 

kutatóink. Szoros kapcsolatokkal, jó beágyazottsággal, együttműködésekkel 

rendelkeznek a klinikum – az idegsebészet, a neurológia, a pszichiátria – 

irányában. Valamennyi hazai agykutatással foglalkozó kutatóhely, egyetem és 

az MTA is támogatja a Nemzeti Agykutatási Program megindítását. Célzott, 

hatékony kormányzati támogatással a meglévő alapokon ugrásszerűen, széles 

körben kisugárzó fejlődést lehet megindítani. Ez már középtávon 

munkahelyteremtést és gazdasági növekedést eredményezhet, és hosszú távon a 

jobb gyógyszeres és egyéb terápiák, illetve megelőzési stratégiák 

kidolgozásához járulhat hozzá. 

 

A tudománybarát társadalmi légkör, a betegszervezetek és egyéb civil 

szervezetek támogatása rendkívül fontos a tudomány számára, hiszen a politikai 

döntéshozók megnyerése csak így lehetséges. A Parkinson-betegek 

világnapjának programjai is jelentős mértékben elősegíthetik, hogy erősödjön a 

társadalomban a tudomány iránti bizalom, és egymás kölcsönös megértése. 

Ennek szellemében kívánok Önöknek jó tanácskozást és izgalmas előadásokat. 

 

Budapest, 2013. április 16. 

 

 Dr. Freund Tamás 
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1 Northumberland Avenue 

Trafalgar Square 

London WC2N 5BW 

United Kingdom 
 

Tel.: +44 (0) 207 8725510 

Fax: +44 (0) 207 8725611 
  

www.epda.eu.com 

 
 

Kedves Delta Magyar Parkinson Egyesület! 

 

 

Az EPDA örömmel köszönti a 15 éves Delta Magyar Parkinson Egyesületet! 

Büszkén követjük az Egyesület sikeres fejlődését. 

Emlékszünk a „Fogom a kezed” pályázatra és a sok video filmre, amiben Önök 

részt vettek. 

Ezek a tevékenységek jó példát adtak és mindannyiunkat inspiráltak szerte 

Európában. Boldogan írunk erről az EPDA újság hasábjain. 

Tudjuk, hogy számos EPDA kiadványt lefordítottak magyar nyelvre, többek 

között az „Élet a Parkinson-kórral” c. könyveket. Reméljük, a harmadik kötet is 

hasznos lesz Magyarországon is. 

 

Az EPDA sok sikert kíván a jövőben is a Delta Magyar Parkinson Egyesületnek 

és minden tagjának egyénileg is. 

 

Minden jót! 

 

 

Stockholm, 2013. április 11. 

 

 

   
Susanna Lindvall 

az EPDA  elnökhelyettese 

 

http://www.epda.eu.com/
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Parkinson – betegek Világnapja 2013. Nádasdladány

MEGHÍVÓ

 
 

Parkinson – betegek világnapja

2013. április 28.

Nádasdladány

a rendezvény fővédnöke:

Dr Freund Tamás

egyetemi tanár

az Európai Agytanács tagja
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Program

9.00 – 10.00 érkezés Nádasdladányba

10.00 – 11.00 „lendületes mozgás” a parkban, arborétum és kastély látogatás

11.00 – től Köszöntő (dr Takáts Annamária orvostanácsadó, dr Dibó György a Magyar 

Tudományos Parkinson  Társaság elnöke)

15 éves a Delta Magyar Parkinson Egyesület

„Élet Parkinson – kórral” 3. kötetének bemutatása (dr Takáts 

Annamária)

„Hagyomány – Becsület – Jövőkép” – a Nádasdy –
család története  (Bányai Balázs történész)

„Szerelmes Orsikám” – Kanizsay Orsolya és Nádasdy 
Tamás levelezéséből 1540-1562. (Ligeti Attila színművész, Wagner Mária 

újságíró - riporter)

szünet

13.00 tól Vukán György zongoraművész hangversenye (Chopin, Gershwin 
és Vukán – művek)

14.00 – től fogadás az Ősök Csarnokában

15.30-tól indulás haza
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Nádasdladányi rendezvény 

2013. április 28. 

 

 

2013. évi terveink között szerepelt, hogy a Parkinson világnapi 

megemlékezésünket a Székesfehérvár közelében levő Nádasdy-kastélyban 

tartjuk meg. Emelte az ünnepség fényét az is, hogy ekkor lett 15 éves a Delta 

Magyar Parkinson Egyesület. 

 

Két busszal (résztvevők száma 189 fő volt) 

utaztunk Nádasdladányba, ahol a buszból 

kiszálláskor gyönyörű virágzó fák és a kastély 

látványa bűvölt el, a kastély személyzete pedig 

frissensült pogácsával és kávéval várt 

bennünket. 

 

Ezután a tárlatvezető magyarázatával végig 

látogathattuk a kastély termeit. A nádasdladányi 

kastély a 19. század második felében épült, és 

egy nagy múltú főnemesi család reprezentatív 

lakhelye volt.  

 

A kastély nagytermében köszöntőt mondott dr. 

Takáts Annamária főorvos-asszony, 

egyesületünk orvos-tanácsadója, majd dr. Dibó György a Magyar Tudományos 

Parkinson Társaság elnöke. 

 

Tóth Katalin a DMPE elnöke a 15 éves egyesület megalakulásának, 

átalakulásának történetét foglalta össze. Elnök-asszony tájékoztatott arról is, 

hogy az egyesület jelenlegi létszáma 148 fő, az egyesület vezetésének jövőbeli 

célja a létszámnövelés és egyben egyesületünk nyitott más szervezetek felé, 

hiszen a betegszervezetek akkor lesznek ütőképesek, ha összehangoltan tudnak 

fellépni. 

 

Dr. Takáts Annamária bemutatta az  European Parkinsons Disease Association 

(EPDA) által kiadott „Élet a Parkinson kórral” sorozatának harmadik kötetét, a 

kötetek alcíme „A Parkinson-kórral való együttélés mindennapos kihívást 

jelent”. Az EPDA küldetésének vallja a Parkinson-kórban szenvedők betegek, 

családtagjaik és gondozóik életének megkönnyítését a tudomány és a társadalom 

közötti konstruktív párbeszéd elősegítése révén, egyidejűleg ösztönözni kívánja 

nemzeti Parkinson szervezetek fejlődését. 

 

Az ünnepségen résztvevők mindannyian megkapták a harmadik kötetet. 
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A továbbiakban Bányai Balázs történész ismertette a Nádasdy család több 

évszázadot átívelő történetét. Jelszavuk, hitvallásuk: „Hagyomány – Becsület – 

Jövőkép” volt. A család és a kastély történetét egy ismertető könyvecske foglalta 

össze, amelyet mindenki megkapott. 

Ezután „Szerelmes Orsikám” címmel – Kanizsay Orsolya és Nádasdy Tamás 

levelezéséből (1540-1562) Ligeti Attila színművész és Wagner Mária újságíró 

és riporter olvasott fel részleteket. 

 

Ekkor félóra szünet következett, amely alatt a nagyterem átrendezésre került. 

 

Vukán György zongoraművész adott elő 

Chopin, Gershwin és Vukán művekből. A 

hangversenynek hatalmas sikere volt. 

 

Ennyi tartalmas és szép program után meg 

lettünk vendégelve az Ősök csarnokában egy 

ültetett állófogadás keretében.  

 

Jutott a hazaindulás előtt még idő arra, hogy felfedezzük a kastély kertjét, ahol 

sok fényképet készítettünk. 

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni ezt a szép élményt a szervezőknek, 

elsősorban dr. Takáts Annamáriának, aki a motorja egyesületüknek és mindig 

arra biztat bennünket, hogy a korlátainkat tudomásul véve éljünk, de pozitívan 

gondolkodjunk. 

 

Budapest, 2013. június 6. 

 

 Nagy Imréné 

 DMPE  elnökhelyettese 
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„Szerelmes Orsikám!”

Kanizsay Orsolya

és

Nádasdy Tamás

levelezése 
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„Esemény volt hajdan a levél, rangja volt. Látott, érzett, ítélt, mások szemével is, 
bepillantást nyújtott a világ – labirintus távoli járataiba, a tollat tartó kezet 
megremegtető gondolatokba, lelkek lángjába – füstjébe, országrengésbe, 
szívverésbe.

Bámulatos erejű volt az árkus – hiszen ívet jelentett az emberek között.

Önmagának egy darabkáját küldte vele, aki írta, s a betűszárnyon érkezett szó
részévé lett annak, aki befogadta.”

 
 

„A Magyar Levelestár egyik kötetében olvasható levelek 1540-től 1562-ig, 
Nádasdy Tamás haláláig tudósítanak a házaspár életének 

mindennapjairól, példás családi életéről. A háztartás ügyes –bajos 
dolgairól éppúgy szólnak e levelek, mint a király közelében élő Nádasdy 

gondjairól. Orsolya asszony beszámol arról, hogy nő létére milyen 
eredményesen védte a környék várait a török portyázó csapatoktól –

férjétől ki is érdemelte a „szerelmes Hadnagyom” megszólítást! -, a férj 
pedig riadtan jelezte azt is, ha nem kapta meg a kívánt színű kelmét az 

új szoknyához.”
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15 éves a Delta Magyar Parkinson Egyesület 

 

15 15 ééves aves a

Delta Magyar Parkinson EgyesDelta Magyar Parkinson Egyesüületlet

1998  1998  –– 20120133..

 
 

20062006. Csatlakoz. Csatlakozáás az s az EPDAEPDA--hozhoz
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ParkinsonParkinson betegek Vilbetegek Viláágnapjagnapja

20062006 ááprilis  11.prilis  11.

MMŰŰVVÉÉSZETEK PALOTSZETEK PALOTÁÁJAJA

BUDAPESTBUDAPEST

Parkinson – betegekkel a Parkinson - betegekért

 
 

EPDA EPDA „„roadroad showshow”” MagyarorszMagyarorszáágon, gon, 

20072007
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20072007 „„FOGOM A KEZEDFOGOM A KEZED””

betegeknek kibetegeknek kiíírt prt páálylyáázatzat

 
 

 Pályázati csomag

 Betegtájékoztatók

Website (fogomakezed.hu)

20072007 „„Fogom a kezedFogom a kezed””
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ParkinsonParkinson –– betegek vilbetegek viláágapjagapja

2007 - 2008

 
 

A A „„DeltaDelta”” 10 10 ééves ves éévfordulvfordulóójaja

1998 1998 -- 20082008
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A 15 A 15 ééves Delta Magyar Parkinson Egyesves Delta Magyar Parkinson Egyesüület let 

aktivitaktivitáásasa

19981998--20082008

 
 

Az elsAz elsőő nnéémet met –– magyar Parkinson magyar Parkinson -- betegtalbetegtaláálkozlkozóó

HETZDORF    HETZDORF    20082008
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2009  2009  ParkinsonParkinson –– betegek Vilbetegek Viláágnapjagnapja

 
 

2009 2009 –– ttőőll HHíírlevelek kiadrlevelek kiadáásasa2009 2009 –– ttőőll HHíírlevelek kiadrlevelek kiadáásasa

HIRLEVÉL

2013.FEBRUÁR

2009. tavasz

2009. ősz
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20092009 „„FOGOM A KEZEDFOGOM A KEZED””

 
 

2009. okt2009. októóber  2 ber  2 -- 5.  BUDAPEST5.  BUDAPEST

EPDAEPDA 8. 8. MultidisciplinaryMultidisciplinary ConferenceConference
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20092009 EPDA EPDA ConferenceConference

 
 

2009  2009  KreativitKreativitáás s éés Parkinson s Parkinson -- kkóórr
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2010  2010  ParkinsonParkinson –– betegek Vilbetegek Viláágnapjagnapja

 
 

20102010 A betegek kA betegek kéépzpzéésese
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20102010 Betegek kBetegek kéépzpzéésese

 
 

VIDEO   COMPETITIONVIDEO   COMPETITION

„„Fogom a kezedFogom a kezed””
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Parkinson – betegek 

Világnapja, 2011

Budapest  
 

PARKINSON – BETEGEK 

VILÁGNAPJA

2011

2009

www. epda.eu.com
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PARKINSON – BETEGEK 

VILÁGNAPJA

2011

 
 

2012-től új vezetőség régi tagokkal

motto:

„Salus aegroti suprema lex esto”

„A beteg üdve a legfőbb törvény”
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Online elérhető magyar nyelven az EPDA 

honlapján
 

 

Parkinson- betegek Világnapja

2012 április 23.

Szentendre
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Parkinson – betegek világnapja 2012. SzentendreParkinson – betegek világnapja, 2012. Szentendre

 
 

Kilenc-féle

kézműves

foglalkozás

Idegenvezetés

népzene

Jó étvággyal 

elfogyasztott ebéd
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Fogadalom / Fogadalom / PledgePledge

A Parkinson – betegek világnapján az EPDA új kezdeményezést indított útjára –

európai parlamenti képviselőkből álló támogatói hálózatot (Parkinbson’s Disease

MEP Support Network) hozott létre.

Április 11-én 11:00 és 17:00 óra között az EPDA standdal volt jelen az Európai 

Parlament épületében. Minden ország képviselőjét kérték, látogasson el hozzájuk, és 

írja alá Fogadalom a Parkinson-betegekért című dokumentumunkat.

„Támogatom az EPDA-t azon erőfeszítéseiben, hogy az európai politikusokkal 

együttműködve harcoljon a Parkinson-kór kutatásának növekvő támogatásáért az EU 

Horizon 2020 program keretében;

Valósítsa meg a Parkinson-kór kezelésének optimális gyakorlatát egész Európában;

terjessze ki az országos betegszervezetek befolyását, hogy a Parkinson-kórban 

szenvedők minél aktívabban vegyenek részt állapotuk kezelésében;

küzdjön azért, hogy a neurodegeneratív megbetegedések kiemelt figyelmet kapjanak 

az EU egészségügyi politikájában.”
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Kérjük, írja alá fogadalmunkat, és segítsen bennünket

a kutatási támogatás növelésért folytatott küzdelmünkben;

az optimális kezelés megvalósításában;

az országos betegszervezetek befolyásának kiterjesztésében;

a neurodegeneratív megbetegedések iránti kiemelt figyelem megteremtésében.

Hálózatunkkal az a célunk, hogy elnyerjük az európai parlamenti képviselők egy csoportjának a 

támogatását, akikkel a jövőben mint politikai támogatókkal együttműködhetünk.

A Parkinson-kór komplex, krónikus és progresszívbetegség, az Alzheimer-kór után a második 

leggyakoribb neurodegeneratív megbetegedés, amely az élet minden területére kihat. A 

Parkinson-kór egyelőre nem gyógyítható. Bár a betegség számos tünete ma már kezelhető és 

uralható, ezek a kezelési módok nem mindenki számára hozzáférhetőek.

Ma több, mint 1,2 millió ember szenved Parkinson-kórban Európában, és számuk 2030-ra 

várhatóan megduplázódik. A betegség gazdasági terhei tehát óriásiak: a becslések szerint az 

európai egészségügyi ellátó rendszerek évi 13,9 milliárd €-t költenek erre a célra.

A betegség súlyossága, valamint az egyénre, a családra és a társadalomra rótt terhei indokolják, 

hogy az EPDA április 11-i kezdeményezése – amelyeket szándékosan időzítettünk erre az 

alkalomra, számos más, Európában és a világ többi részében zajló felvilágosító kampány 

kiegészítéséül – elnyerje az európai politika formálóinak támogatását.

Lizzie Graham

főtitkár

 
 

Nyári szabadság, avagy „túlélő tábor” Velencén
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„Ismerd meg hazádat!

22-23. September 2012 . Sárospatak, Sátoraljaújhely, 

Széphalom

06. October 2012. Eger

 
 

20 éves az EPDA
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A jövő

További kirándulások

Edukáció: internetes weboldalak, stb használata

További hírlevelek kiadása mind papír, mind elektronikus formában

„Parkinson – kaleidoszkop – tarka hírek” – új rovat a website-unkon

Parkinson klub többféle szórakoztató aktivitással

Video versenyfilm a WPC-re

Pályázatok

„képzett beteg” a „kiművelt emberfők” példájára
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A jövő

Javaslat:

2014. áprilisában Duodopa Beteg Találkozó Budapesten 

matgitszigeti „unity Walkkal” kezdve

Delta és EPDA közös szervezés

Nemzetközi Parkinson – betegek Világnapja miden öt évben,

2015-ben talán először Budapesten

 
 

Hol tartunk most?
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„…minden ember halálával én leszek 

kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel. 

Ezért soha ne kérdezd, kiért szól a harang, 

érted szól!”

John Donne

 



 35 

Beszámoló a Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájáról 

 

 

„Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, míg nem jön 

valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja!” 

 Albert Einstein 

 

A Magyar Tudományos Parkinson Társaság 2013. évi konferenciájára 2013. 

május 31-én és június 1-jén került sor a margitszigeti Thermal Hotelben. 

 

A konferencia referátumokkal kezdődött, ezek témái az alábbiak voltak: 

 

Terápiás lehetőségek a Parkinson-kór előrehaladott stádiumában (levodopa + 

carbidopa intesztinalis gél (Duodopa) és mély agyi stimuláció). Egyik sarkalatos 

kérdés – úgy, mint az egész világon – mikor alkalmazzuk ezeket a módszereket. 

A legújabb vizsgálatok eredményei alapján akkor jelentenek ezek a kezelések a 

betegeknek igazi előnyt, ha nem várunk túl sokáig. Nem szabad megvárni azt a 

nagyon késői stádiumot, amikor már nem tudunk segíteni. 

 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szokványos kezelésekkel nem javítható 

motoros fluktuáció esetében gondolni kell ezekre a lehetőségekre. Mit kell 

figyelembe venni és mérlegelni? A beteg életkorát és a szellemi hanyatlást! 
 

Tartalmas beszámolót hallhattunk a legújabb és legkorszerűbb, a Parkinson-kór 

értékelésére szolgáló skálák magyar nyelvi átültetéséről. Ez országos munka, 

sok központot érint. 

 

Nagyon érdekes, nem szokványos előadások következtek: Parkinson-kór és az 

immunrendszer, Parkinson-kór és a cukorbetegség összefüggése, Parkinson – 

kór és más belgyógyászati betegségek, pl. D vitamin hiány  közötti 

összefüggések. 

 

A szabad előadások keretében fiataljaink számoltak be munkájukról. 

 

A gyógyszergyárak által támogatott szimpóziumok elsősorban a krónikus 

betegséggel való együttélésről szóltak az új terápiás szempontok mellett. 

 

A kicsit újszerű témaválasztás meghozta gyümölcsét: közel 400 regisztrált 

résztvevő volt, és szombaton késő délután is tele volt az előadóterem. 
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A konferencián már hagyomány a „A betegek hangja” szekció. Itt is 

megemlékeztünk Egyesületünk 15 éves fennállásáról és az EPDA-val való 

szoros munkakapcsolatunkról. Bemutattuk új kiadványunkat, az „Élet 

Parkinson-kórral” harmadik kötetét. E könyv méltatása másutt kap helyt.  

 

Ahogy tavaly a megalakult győri betegklub, úgy az idén a sárospatakiak 

mutatkoztak be. Feró István nagyon szép, kedves beszámolót tartott, amit 

lentebb teszünk közzé. 

 

„A betegek hangja” versenyfilmünk, „Hungarian Life with Parkinson’s”– a 

montreali Word Parkinson Congressre készült - levetítésével zárult. 

 

A jövőben is folytassunk hasonlóan tartalmas munkát! 

 

Budapest, 2013. július 1. 

 

 Dr. Takáts Annamária 

 orvostanácsadó 
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Parkinson  szakorvosok OrszParkinson  szakorvosok Orszáágos gos 

KonferenciKonferenciáájaja

Bemutatkozik a Parkinson klubBemutatkozik a Parkinson klub

SSáárospatakrospatak

Budapest, 2013. jBudapest, 2013. júúnius 1.nius 1.

 
 

A gondolat megszA gondolat megszüületletéésese

• Együtt könnyebb…

• Volt és van lehetőség a szerveződésre. 

Befogadó szervezetünk, a Sárospatak és 

Zemplén Térsége Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete                    
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Megalakult a  Parkinson KlubMegalakult a  Parkinson Klub

• Időpont: 2010. október

• Klub vezető: Feró István

• Szakmai vezető: Dr. Pásztor Erzsébet 

ideggyógyász és rehabilitációs szakorvos

• Tagok száma :10 fő

 
 

KLUBPROGRAMKLUBPROGRAM

• A Parkinson betegség kialakulása, fajtái, tünetei, 
lefolyása

• Kezelése: 
gyógyszeres,fiziotherápia,mozgáskezelés,idegsebészeti 
kezelésmódok, alternatív kezelésmódok.

• A mindennapi életvitelt megkönnyítő eljárások. 
Segédeszközök.

• Fogyatékossági,rehabilitációs támogatások.

• Relaxációs technikák,jóga, önhipnózis

• A zene, a tánc mint terápiás módszer.

• Konduktív pedagógiai eljárások, Alexander –technika.

• A depresszióról, szorongásról
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KLUBKLUBÉÉLETLET

• A rendszeres találkozások szerepe.

• Képességfejlesztési technikák:

konduktori irányítással személyes  

mozgásfejlesztés

logopédusi irányítással légzés és 

beszédtechnika

kézügyesség és finommotorika 

fejlesztése kézimunka gyakorlatokkal

vízi torna (Hotel Bodrog, Rendelő Intézet )

 
 

MAGNATER TERMAGNATER TERÁÁPIAPIA
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CsalCsaláádi rendezvdi rendezvéényeknyek

• Karácsonyi parti

• Nyárutói kerti parti

 
 

Szakmai kapcsolatokSzakmai kapcsolatok

• Részvétel a Parkinson Világnap rendezvényen

2012.Szentendre

2013. Nádasdladány

• Sárospataki találkozó megszervezése

• Bekapcsolódás a 10 legjelentősebb 

betegségcsoport kutatási programjába.
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Szentendre Szentendre --SzSzééphalomphalom--

SSáárospatakrospatak

 
 

NNáádasdladdasdladáányny
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KKÖÖSZSZÖÖNETNET

• Dr. Pásztor Erzsébet ideggyógyász és rehabilitációs 
szakorvosnak, szakmai vezetőnknek,

• Dr. Takács Annamária professzor asszonynak, a 
DELTA Egyesület főorvosának,

• Dr. Bokor Magdolna professzor Asszonynak, a Nyírő
Gyula Kórház osztályvezető főorvosának,

• Székely Józsefnek, A Mozgáskorlátozottak Sárospataki 
és Zemplén Térségi Egyesület elnökének,

• Kovács Borbála táncpedagógus, táncterapeutának,

• Keresztúri Ferencnének, az Egészségügyi Központ 
intézményvezetőjének

• Keresztúri Anikó gyógytornásznak, és mindenkinek, 
aki segítette a munkánkat

 
 

JAVASLATJAVASLAT

• Nagyon hasznos lenne, ha a 

konferenciákon a betegcsoportok szakmai 

képviselői is jelen lehetnének, 

megteremtve ezzel az orvos-beteg 

kapcsolat közvetlen lehetőségét, és még 

hangsúlyosabb szerepet kaphatna a 

rehabilitáció fontossága.
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ElEléérhetrhetőősséégek:gek:

1. Parkinson Klub Sárospatak

Feró István klub vezető

mobil:06-20-3153241, e-mail:feroistvan@pr.hu

1. Prokop Viktor szerkesztő Zemplén TV

06-70-3663503

1. Szvitankó Tamás  Zemplén TV

06-20-9664638

 
 

KKööszszöönnööm a figyelmet.m a figyelmet.

FerFeróó IstvIstváánn
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Hírek 

 

2013. május 03-án tettünk látogatást Budapesten a Magyar Állami Operaházban, 

ahol Richard Strauss „Arabella” című darabját tekintettük meg. Többen először 

jártunk az Operában, így mindannyiunk számára maradandó élményt nyújtott 

mind a csodálatos épület, mind az előadás. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEggyyeessüülleettii  kklluubbnnaappookk  

 

A DELTA Magyar Parkinson Egyesület Klubnapot tart minden hónap második 

szerdáján, a Neurológiai Klinika alagsori termében 14-17 óráig. 

 

Célja, hogy a betegek egy kis sütemény és üdítő mellett jobban megismerjék 

egymást, kicseréljék tapasztalataikat és egymást segítve, kötetlen beszélgetést 

folytatva egymással jól érezzék magukat. 

 

Ez idő alatt 14-15 óra között jelentkezhetnének az új belépők és a tagdíjakat is 

be lehet fizetni. 

 

Terveink szerint időnként orvos-beteg találkozót is szerveznénk, ahol aktuális 

kérdéseinket a jelenlévő orvosnak feltehetnénk. 

 

Udvarhelyi Edina gyógytornász rendszeres vendége klubnapjainknak. 
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Az első klubnapot márciusban tartottuk, ahol a kézműves foglalkozáson 

elsajátított papírrózsát készítettünk. 

 

Áprilisban József Attila verseivel emlékeztünk meg a költészet napjáról, utána a 

játékkal és beszélgetéssel töltöttük a hátralévő időt. 

 

Májusban három gyönyörű verssel emlékeztünk meg az Anyák napjáról, ami a 

fogantatástól a kamaszkoron keresztül a felnőtt ember vallomásáig terjedt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsőként olyan költeményt hallottunk, ami a gyermekvárás örömeit, érzéseit írja 

le, amikor az édesanya szíve alatt hordja magzatát. A verset Tóbiás Józsefné, 

Irénke mondta el. 

  

Beney Zsuzsa: Anya dúdolja  

(Részlet) 

„Azt kérdezed tőlem, 

hogyan vártalak? 

Mint az éjszakára 

fölvirrad a nap, 

mint a délutánra 

jő az alkonyat, 

mint ha szellő jelzi 

a förgeteget – 

ezer pici jelből 

tudtam jöttödet.” 

 

Utána a serdülő kiskamaszokkal való élet-érzésekről szóló verset Laukó 

Ferencné, Ilike mondta el. 

 

Várnai Zseni: Úgy megnőttél, szinte félek 

(részlet) 

„Úgy megnőttél, szinte félek, 
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már a válladig sem érek. 

Alig-alig hihetem már, 

hogy ölbéli bubám voltál. 

 

Én voltam-e óriási, 

vagy Te lehettél parányi? 

Sosem voltál nehéz nekem, 

nem éreztem gyöngeségem.” 

 

Legvégül a felnőtt férfi vallomását édesanyjához, Ábrahám Árpád szavalta el. 

 

Szentimrei Jenő: Ajánlás  

(részlet) 

 

„Én semmi voltam, Ő akarta: lettem. 

Ó mosolyogj, Anyám, mert lenni szép, 

Még akkor is, ha gond fütyöl felettem, 

Ha fáj a lét s a sors ízekre tép. 

 

Én néma voltam. Ő tanított szóra 

És fölemelt, mert lábam gyönge volt. 

Dala - gyermekfájdalmak altatója - 

Lágy volt, meleg volt és gyönyörű volt. 

 

És jól esett búsnak, betegnek lenni, 

Mert homlokomra tette a kezét. 

És jól esett korán aludni menni, 

Mert ágyam szélén Ő mondott mesét.” 

 

Végezetül ami a klubnapon nem hangzott el, utólag is küldjük; Kibédi Ervin: 

Ahogy a napok rövidülnek... című versét: 

 

Ahogy a napok rövidülnek  

Úgy érzem mintha köd borulna rám,  

Ahogy az éjjelek lehűlnek  

Mind gyakrabban jut eszembe anyám. 

 

Mit oly sokszor elhalasztottam  

Elmondanám, mert úgy érzem, hogy vár  

Jóvá tenném mit mulasztottam,  

De nem lehet, mert Ő már messze jár.  
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Ó mennyi mindent nem tettem meg!  

Még nem késő, te még megteheted  

Megőszülve is maradj gyermek  

Mondd meg neki mennyire szereted. 

 

Két keze érted dolgozott csak  

Mindennél jobban szeretett  

Az éjet is nappallá téve  

Óvott téged és vezetett  

Míg lehetett, míg lehetett. 

 

Amit akkor elfelejtettél  

Talán még jóvá teheted  

Hát menj, rohanj és simogasd meg  

A téged védő két kezet  

Amíg lehet, amíg lehet. 

 

S ha olykor nagyon elfáradtál  

Ő hozta vissza kedvedet  

Ő tanított beszélni téged  

Nyitogatta a szemedet.  

Mert szeretett, úgy szeretett. 

 

Most vár valahol megfáradtan  

Nem kér sokat csak keveset  

Hát szaladj hozzá, mondj egy jó szót  

Egy vigasztaló kedveset  

Tán még lehet, tán még lehet. 

 

A szíve érted dobogott csak  

Amíg belebetegedett  

De Ő titkolta nem mutatta  

Nem mondta el; hogy szenvedett  

Csak mosolygott és nevetett. 

 

Bárhol is vagy, hát fordulj vissza  

Az ember másként nem tehet  

És csókold meg amíg nem késő  

Azt az áldott édes szívet  

Ha még lehet, ha még lehet 

 

Forrás: Kibédi variációk, Budapest, 1989 - Tv166 
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Minden Édesanyának nagyon sok boldogságban eltöltött éveket kívánunk 

szerettei körében, akik már nincsenek köztünk azok emlékét ameddig élünk 

szívünkben, őrizzük, így válnak ők halhatatlanná! 

 

 

A jövőben szeretnénk, ha minden alkalommal valaki elszavalná kedvenc versét, 

ezzel is színesítve a klubnapokat. 

 

Várjuk a tagok ötleteiket, hasznos javaslataikat a klubnapok színesebbé tételére. 

 

 DMPE vezetősége   

 

 

A júliusi klubnap keretében került sor a Duodopa pumpával kezelt betegek 

találkozójára: 

 

A 2012. évi első Hírlevelünkben ismertettük az előrehaladott Parkinson-kór 

hazánkban is elérhető lehetőségei közül a műtétet (DBS vagy mély agyi 

stimuláció), és röviden a Duodopa pumpát is bemutattuk. 

 

Jelenleg már kb. harminc beteg él az országban Duodopa pumpával, számuk 

folyamatosan nő. 

 

A tesztelésre és a pumpa beültetésre jelenleg Budapesten (SE Neurológiai 

Klinika), Szegeden (SZAOTE Neurológiai Klinika) és Pécsett (PTE Neurológiai 

Klinika) van lehetőség. 

 

2013. július 2-án a betegek kérésére Duodopa betegtalálkozót szervezett a 

DELTA Magyar Parkinson Egyesület, amelyen a fenti kezelés legelismertebb, 

svéd elindítója, Mikael Seattle is részt tudott venni. 

 

Betegeink aktivitása és Mikael felkészültsége, kedvessége hasznossá és 

felejthetetlenné tette a találkozót. 

 

A pumpával élő betegek leggyakoribb kérdései a következők voltak: úszás és 

fürdés, téli öltözködés, miért nem lehet 24 órán át működtetni a pumpát, a 

pumpa súlya és mérete stb. 

 

A nagy melegben is nagy volt az érdeklődés, két és fél óra után több Daubner-

féle parfait torta is elfogyott. 

 

2014-ben szeretnénk megszervezni az EPDA-val közösen az első európai 

Duodopa betegtalálkozót Budapesten. 
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Az „előzetes” július 2-án jól sikerült. 

 

 

 Dr. Takáts Annamária 

 orvostanácsadó 

 

 

 

Az alábbiakban ismét közöljük dr. Nagy Helga összefoglalóját: 

 

 

Folyamatos levodopa adagolás közvetlenül a vékonybélrendszerbe- 

új terápiás lehetőség Magyarországon előrehaladott Parkinson-kórban 
 

Dr. Nagy Helga - Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika, Országos Orvosi 

Rehabilitációs Intézet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előrehaladott Parkinson-kórt viharos túlmozgások és váratlan letapadások, 

„lefagyások” gyakran kiszámíthatatlan váltakozása jellemzi. Ebben a szakaszban 

már gyógyszerrel nehezen kontrollálhatók ezek az állapothullámzások. Ezeknek 

a betegeknek jelenthet megoldást - a mélyagyi stimuláción kívül - a 

Magyarországra 2011-ben bevezetett új terápiás módszer a közvetlenül a 

vékonybélbe folyamatosan adagolt levodopa. Ez nem jelent egy új módszert a 

Parkinson-kór kezelésében, hiszen szerte a világban kb. 20 éve alkalmazzák, jól 

kipróbált, biztonsággal alkalmazott módszer.  

 

A gyógyszeres terápiától leginkább az alkalmazás módjában különbözik, ami azt 

jelenti, hogy a Parkinson-kór leghatásosabb gyógyszerét a levodopát (és a 

karbidopát. ami a szervezetben a levodopa lebontását akadályozza meg az agyba 

jutás előtt) nem szájon keresztül adagoljuk, hanem a vékonybélbe egy erre a 

célra kialakított hasfalon és gyomron keresztül haladó vékony műanyag 

„csőrendszeren” át. A direkt a vékonybélbe adagolás azt a célt szolgálja, hogy a 
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gyógyszer folyamatos, egyenletes felszívódását az étkezések- az ételek 

fehérjetartalma és a Parkinson-betegekre jellemző renyhe bélműködés- ne 

befolyásolják. Egy programozható pumpa segítségével ugyanez a rendszer teszi 

lehetővé, hogy a gyógyszert folyamatosan, egyenletesen adagolhassuk, az 

aktuális igényt is figyelembe véve. Ezek következtében folyamatos és 

egyenletes lesz a gyógyszerfelszívódás, a vérben egyenletes gyógyszerszint 

alakul ki, ami az agyban a természetes működéshez közelítő állapotot hoz létre- 

ezt folyamatos dopaminerg stimulációnak nevezzük. A beteg napi 

mozgásteljesítménye egyenletes lesz, a kiszámíthatatlan, vagy a 

gyógyszerbevételekhez szorosan kötődő állapothullámzások megszűnnek, vagy 

jelentősen csökkennek.  

 

Az a beteg, aki betegségének ebbe a szakaszába jutott és tünetei alapján 

alkalmas lehet erre a kezelési módszerre, először egy tesztelésen vesz részt. 

Ilyenkor az orron át a vékonybélig levezetett vékony műanyag csövön/szondán 

keresztül (ami a légzést és táplálkozást nem akadályozza) a hozzá csatlakoztatott 

adagoló pumpa segítségével több napon keresztül, napi 14-16 órán át adagoljuk 

ezt a koncentrált levodopa/karbidopa gélt, így teszteljük, hogy a betegnél 

hatásos ez a kezelés. Egyúttal ez a tesztidőszak szolgál arra is, hogy a személyre 

szabott adagolási beállításokat kiszámoljuk, majd ezeket tovább finomítsuk. A 

pumpán három különböző adagolást lehet beállítani, változtatni:  

 

- Reggeli adag: ezt reggel kell beadni annak érdekében, hogy 10-30 percen 

belül gyorsan elérjük a megfelelő terápiás adag szintjét. A teljes reggeli 

adag általában 5-10 ml, amely 100-200 mg levodopának felel meg- 

általában gyógyszer formájában is ennyi a reggeli adag. 

- Folyamatos adag: folyamatosan adagolva, a gyógyszer vérszintet azonos 

szinten tartja a nap folyamán. 

- Extra adag: szükség esetén adható, ha a betegnél a nap folyamán lassulás, 

letapadás kezdődne. Hatása kb. 10-30 percen belül mutatkozik.  

 

A pumpát a beteg aktív időszakában, a nap 14-16 órájában működtetjük, 

ilyenkor más Parkinson-betegségben használatos gyógyszer nem szükséges. 

Amennyiben a beteg éjszaka is szedett gyógyszert, az szükség esetén tovább 

szedhető.  

 

A tesztidőszak után a szondát eltávolítjuk. Ha a tesztidőszakban igazolódott, 

hogy a beteg számára hatásos ez a kezelési módszer, nincs ellenjavallata és a 

beteg is úgy dönt, hogy ezt a terápiát szeretné kapni a továbbiakban, jelenleg 

Magyarországon, esete egyedi méltányosság alapján kerül elbírálásra.  
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Miután a beteg a hivatalos engedélyt megkapta erre a kezelési módszerre, sebész 

és gasztroenterológus segítségével alakítjuk ki a folyamatos adagolást lehetővé 

tevő vékony műanyag „csőrendszert”. Ez a beavatkozás általában nem igényel 

altatást, helyi érzéstelenítésben végezve nem terheli a szervezetett, kb. fél órás 

beavatkozás.  

 

Először a hasfalon és gyomron ejtett kis metszésbe helyeznek egy csövet- PEG/ 

percutan endoszkópiás gasztrosztoma- ami egyébként ismert és gyakran használt 

módszer táplálkozni nem tudó betegek esetében, ezen keresztül táplálhatók. 

Azonban a mi esetünkben ezt nem táplálásra használjuk, hanem a PEG-

en/gasztrosztómán keresztül vezethető le a vékonybélbe egy vékonyabb cső- 

jejunalis szonda- amin keresztül adagolható a levodopa/karbidopa gél. Ebből 

mindössze egy a hasfaltól kiindulva kb. 20 cm-es műanyag cső az, ami látható. 

Ennek a végén csatlakozó rendszer teszi lehetővé a gyors csatlakozást a 

gyógyszert tartalmazó kazettával összekapcsolt pumpához. A gyógyszer egy 

műanyag kazettában található és minden nap új kazetta kerül felhasználásra. A 

gyógyszeres kazettákat hűtőben kell tartani. A műtéti seb néhány napig 

érzékeny, fájdalmas lehet, egy-két héten belül gyógyul és ezután már nyugodtan 

lehet vele fürödni, nem igényel állandó fertőtlenítést, csak általános 

tisztántartást.  

 

Ezután elindítható a kezelés a tesztidőszakban tapasztalati úton meghatározott 

adagolási beállításokkal. A beállításokon rugalmasan változtatni, módosítani 

lehet, ezt mindig a beteg mozgási állapota határozza meg. Ha a nap folyamán pl. 

fokozottabb fizikai aktivitás miatt a vérszint csökkenne és a mozgás nehezebbé 

válna, az extra adag adagolásával ismét megfelelő vérszintet és megfelelő 

mozgást tudunk elérni rövid időn belül. A betegnek meg kell tanulni a pumpa 

használatát, a gasztrosztoma gondozását, a kezeléssel kapcsolatos reggeli és esti 

rutint. 
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A pumpa a könnyebb és kényelmesebb viseléséhez különböző pumpa hordozó 

lehetőségeket állnak rendelkezésre: nyakba akasztható táska, övtáska, mellény, 

trikó, női táska stb., valamint utazáshoz és a gyógyszer szállításához hűtőtáska. 

A betegnek otthonába bocsátása után lehetősége van állandó telefonos 

konzultációra, valamint bármilyen a kezeléssel, a pumpával kapcsolatos 

probléma esetén gondozóhálózat révén, a módszerben jártas szakápoló azonnali 

személyes segítséget nyújt. A rendszeres orvosi kontrollok lehetőséget adnak a 

felmerülő problémák megbeszélésére és megoldására, folyamatos ellenőrzésre, a 

beállítások finom módosítására. 

 

Ez a kezelés nem végleges és visszafordíthatatlan, ha bármilyen okból a kezelés 

nem folytatható, vagy a beteg nem szeretné folytatni, a PEG és jejunális szonda 

eltávolítása után vissza lehet térni a gyógyszeres kezelésre.  

 

Jelenleg Magyarországon három centrumban történik a beteg alkalmassági 

kivizsgálása, a kezelés elindítása és a gondozás, a budapesti Semmelweis 

Egyetem Neurológiai Klinikán, valamint a Szegedi és Pécsi Egyetem 

Neurológiai Klinikán. 

 

 


