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Count Mean

1. Részt vett -e Ön a MTPT 

2022. évi konferenciáján?

igen 114

a. előadó 13

b. hallgató 100

d. nem kíván válaszolni 1

igen 39

nem 75

a. neurológus szakorvos 109

b. rezidens, gyakornok 3

d. céges résztvevő 2

4,69

4,62

4,68

4,47

4,24

4,64

4,68

4,66

4,62

4,59

4,67

4,64

4,79

4,77

4,73

4,76

4,33

4,36

4,63

4,63

2. Milyen szerepkörben vett 

részt a konferencián?

3. Tagja Ön a Magyar 

Tudományos Parkinson 

Társaságnak?

4. Mi az Ön végzettsége?

5. Milyennek tartotta a konferencia szervezését 

általánosságban?

6. Mennyire volt egyszerű és könyen kezelhető a konferencia 

online felülete?

7. Mennyire volt megfelelő a konferencia helyszíne?

8. Mennyire tartotta a konferencia programját szakmailag 

változatosnak?

9. Mennyire tartotta megfelelőnek a szponzorált előadások 

arányát?

10. Mennyire ajánlaná ismerőseinek a konferencián való 

részvételt?

11. Mennyire tartotta színvonalasnak a „HATÁRTERÜLETEK: 

ALVÁSMEDICINA” szekció szakmai tartalmát?

12. Mennyire tartotta jónak a „HATÁRTERÜLETEK: 

ALVÁSMEDICINA” szekció előadóinak az előadásmódját?

13. Mennyire tartotta színvonalasnak a „DÍJAZOTT 

ELŐADÁSOK” szekció szakmai tartalmát?

14. Mennyire tartotta jónak a „DÍJAZOTT ELŐADÁSOK” 

szekció előadóinak az előadásmódját?

15. Mennyire tartotta színvonalasnak a „INNOVÁCIÓK A 

MOZGÁSZAVAROK NEUROMODULÁCIÓS KEZELÉSÉBEN” 

szekció szakmai tartalmát?

16. Mennyire tartotta jónak a „INNOVÁCIÓK A 

MOZGÁSZAVAROK NEUROMODULÁCIÓS KEZELÉSÉBEN” 

szekció előadóinak az előadásmódját?

17. Mennyire tartotta színvonalasnak a „ÚJ TERÁPIÁS 

LEHETŐSÉG A PARKINSON-KÓR KEZELÉSÉBEN” szekció 

szakmai tartalmát?

18. Mennyire tartotta jónak a „ÚJ TERÁPIÁS LEHETŐSÉG A 

PARKINSON-KÓR KEZELÉSÉBEN” szekció előadóinak az 

előadásmódját?

19. Mennyire tartotta színvonalasnak a „PRO ÉS KONTRA 

ELŐADÁSOK: CERVIKÁLIS DISZTÓNIA (IPSEN)” szekció 

szakmai tartalmát?

20. Mennyire tartotta jónak a „PRO ÉS KONTRA 

ELŐADÁSOK: CERVIKÁLIS DISZTÓNIA (IPSEN)” szekció 

előadóinak az előadásmódját?

21. Mennyire tartotta színvonalasnak a „TELEMEDICINA” 

szekció szakmai tartalmát?

22. Mennyire tartotta jónak a „TELEMEDICINA” szekció 

előadóinak az előadásmódját?

23. Mennyire tartotta színvonalasnak a „ÚJ GENERÁCIÓS 

LEVODOPA KEZELÉS” szekció szakmai tartalmát?

24. Mennyire tartotta jónak a „ÚJ GENERÁCIÓS LEVODOPA 

KEZELÉS” szekció előadóinak az előadásmódját?



41. Kérjük írja le, javaslatait, észrevételeit, téma preferenciáit, melyeket a 2023. évi konferencia 

megszervezésében szeretnénk hasznosítani. 

.  

Terápiával kapcsoaltos gyakorlati dilemmák bemutatása esetismertetésekkel 

- 

"Parkinson kór és polyneuropathia kapcsolata? kezelés lehetőségei 

Eszközös kezelések legújabb eredményei" 

m 

m 
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Több esetbemutatást szívesen meghallgatnék. 

Nagyon hasznosnak éreztem az előadásokat, az előadók kiválóan felkészültek, a szervezés tökéletes volt 

Érdekes, tanulságos esetek ismertetése akár a hallgatóság bevonásával, szavazás közbeiktatásával.. 

Szívesen hallgatnék előadásokat más témákban is a mozgászavar témakörből (tremor, dystonia, 

Parkinson plusz syndromák), differenciáldiagnosztikai nehézségekről, a betegellátás során adódó 

nehézségeket bemutató esetekről és ritka betegségekről. 

xx 

Gyakori hibák a parkinson kor és parkinson syndromák elkülönitésében. 

Kiváló szervezés volt. Hozzáfűzni nem tudok semmi újat. 

A második napon, ha lenne rá lehetőség, hogy egy kicsivel később (pl. 11 órakor) kezdődjenek az 

előadások, akkor egy reggeli szabadidős programot a résztvevők be tudnának iktatni. Egyebekben 

köszönjük a professzionális konferenciaszervezést. Minden jól érthető és tökéletesen felépített volt.  

A pro és kontra előadások voltak a legélvezetesebbek. 

Minden jó volt. A terem volt kicsit hideg. 

Jó lenne, ha a programban kicsit nagyon hangsúllyal szerepelnének a mozgászavarok más témakörei, pl 

dystoniák, tremorok, hypotoniás hyperkinesisek, ezek diagnosztikus, terápiás vonatkozásai. A 

határterületi kérdésekkel kapcsolatos, ill. pro-kontra előadások szuperek, új színt visznek a 

"kongresszusba"!! Talán az is színesítené, érdekesebbé tenné a rendezvényt, ha a Parkinson-kóron kívül 

többet beszélnénk az egyéb mozgászavarokról is. 

"- Parkinsonismussal járó egyéb betegségek diagnosztikája, kezelése 

- Komplikált Parkinson beteg bemutatása, megbeszélése 



- Egyéb mozgászavarok " 

Atípusos Parkinson syndromák felismerésése nagyobb figyelem. Képalkotó diagnosztikai lehetőségek. 

A tudományos újdonságok mellett több napi gyakorlatban előforduló problémáról, annak megoldásáról 

lenne szerencsés még több előadás. 

Covid fertőzés hatása a mozgásszavarban szenvedők betegségére, long Covid , Covid oltások és a 

mozgásszavarban szenvedők állapotának változása: jó lenne hallani ezekről. 

Kisebb work shopok keretében kötetlen beszélgetés lehetőségét javaslom egy aktuális témához 

kapcsolódóan. 

- 

Köszönöm az online részvételi lehetőséget, nagy segítséget jelentett ez a lehetőség.  

Több esetbemutatásr, gyakorlatibb, a mindennapi gyógyításban hasznosabb előadást szívesen látnék 

Szívesen megnéznék egy rövid filmet a DBS beültetéstről ill hallanék a beültetés előtti felkèszítésről, 

kivizsgálásról. Generalizt dystóniákról eset bemutatását szívesen megnéznék. 

A jelenlegi kérdőív kitöltéséhez szólnék hozzá: tudjuk, hogy minden előadáson nem vesz részt a legtöbb 

jelenlévő. Ez a mindennapi életben irreális elvárás, és naivitás. Legyen arra lehetőség a kérdőív 

kitöltésekor, hogy ha nem hallgatott meg egy előadást valaki, akkor ne kelljen úgy véleményeznie azt, és 

felvállalhassa , hogy erről nem tud véleményt mondani.  

Differenciáldg-tika 

"Differenciál kérdései. 

Tremorok. 

Dystoniak. " 

. 

Az eddigiekkel elégedett vagyok 

polymorbid, belgyógy. betegségek miatt számos egyéb gyógyszerrel kezelt betegeknél 

gyógyszerinterakciók kérdése 

Az esetbemutatás mindig érdekes, izgalmas. A rehabilitációról még többet szeretnék hallani. 

Érthető,hogy a jelentkezők nagy száma miatt nem volt lehetséges egy Szállodában való elhelyezés,de a 

kollégákkal való kapcsollattartást rendkivüli módon megnehezítette 

Határterületek szekcióként lehetne jövőre neuropathológia. 

Tanulságos esetek bemutatását is hasznosnak tartanám a klinikusok részéről. 

Az eddigiekkel teljesen meg vagyok elégedve! 

Több pro és kontra előadás 



Fiatal szakorvosoknak a Parkinson kór gyógyszeres kezelésének felepítéséről szóló előadások. 

Több esetismertetés. 

.  

Neurokognitív funkciók hanyatlása és mozgászavarok 

Parkinsonos betegek pszichiátriái érintettsége 

Psychiátriai kezelés Parkinson kórban(zavartság, depressio) dementia és Parkinson-kór, alvászavar 

Régebben volt, a napi gyakorlat szempontjából  (miután differenciál diagnosztika igényli) igen szűk 

keretben jó lenne hallani a Parkinson syndrómákról, ill. parkinsonismussal járó  kórképekről.Nemcsak a 

neurológusoknak, de ha vannak családorvosi  résztvevők -számukra is hasznos lehet.   

Kisebb workshopok keretében személyesebb beszélgetések lehetőségét is javaslom. 

gyakorlati ismeretanyag 

Több pro és kontra előadást, illetve személyes betegbemutatást szívesen vennék. 

Pro és kontra előadások tovább fejlesztése,  jó ötlet a tematikus szekciók szervezése,  esetismertetések 

Az előadások jelentős százalékát a területi kórházakban/szakrendelőkben dolgozók nem tudják 

hasznosítani, miután nincs általuk gondozott eszközös ellátást igénylő beteg. Esetleg kaphatnának 

nagyobb jelentőséget a centrumokba irányító kistérségi ellátás problémái, főleg miután egyre előrébb 

tolódnak például a DBS beültetés dilemmái a betegség zajlása során, a beteg pedig ragaszkodik az addig 

őt ellátó orvosához/helyszínhez stb, ami késlekedést okozhat a terápiában. Nyilván a növekvő számú 

eszközös beteg is egyre nagyobb terhet ró a centrumokra, amit csak részben tud mérsékelni az online 

programozás lehetősége.  

Egy hajszálnyit rövidebb, picit kevésbé zsúfolt programot javasolnék. Oh, és a kávéautomata 

folyamatosan legyen elérhető. Egyebekben csak így tovább! 

Nagyon hasznos a hibrid online+személyes konferencia tipus, ezt a későbbiekben is feltétlen ajánlom. 

Az előadások időtartámát rövidíteném. 

nincs ötletem 

Előnyös lenne a hibrid mód. 

Zg 

x 

Digferenciáldiagnosztikai kérdések érdekelnek  

"Rehabilitácó 

neuroprotekció" 

A Parkinson kor határteruletei  a társszakmák bevonásával. 



Esetismertetések.  

"ideihez hasonló, változatos témák, határterületek, pro-kontra, hibrid lehetőség 

köszönöm a szervezést! " 

Nincs javaslatom 

"A helyszín adott,jó. 

Legyen egy előadás a parkinson betegség  elméleti alapjainak aktuális állásáról.Most is volt olyan,ami ezt 

érintette. 

Javaslok differenciál diagnosztikai előadást,a ""tiszta"" Parkinson kór és a parkinson plusz syndromákról, 

különös tekintettel a fontos therapiás következményekre." 

Parkinson-Plus Szindrómák 

Gju 

. 

a hibrid és pro kontraelődások megtartását jövőre is javasolnám. 

A 2022-ben megrendezett konferencia mind témáiban mind lebonyolitásában nagyon tetszett, hasonló 

konferencián a jövőben is szivesen részt vennék. 

"A pro és kontra előadásokhoz is jó lenne megadni a hallgatóság számára a hozzászólás lehetőségét. 

Ha lehetséges, ne hagyjunk szombat ebéd utánra előadásokat." 

A konferencia téma köre átfogó, gyakorlati kérdéseket is érintő , tanulságos volt. A jövőben is hasonló 

előadások segítenék munkánkat. 

Parkinson és társbetegségek 

"A konferencia helyszíne csak autóval megközelíthető, ami nehézséget okoz. 

Érdemes lenne ritkább mozgászavarokkal is foglalkozni egy-egy szekció erejéig, ismertetés szinten, 

videóval prezentálva, esetfeldolgozásban. Pl. genetikai betegségek, ataxiák, dystóniák. Külföldi előadó is 

lehet." 

Demencia -parkinson viszonylatában előadások.  

Nagyon hasznosnak tartom a határterületi témákkal foglalkozó előadásokat, akár más szakmák 

képviselőjének előadásában. Érdekes és elgondolkodtató az egyes témák pro és kontra módszerrel 

történő ismertetése is. Gyakorlati szempontból pedig problémás esetek, terápiás kihívások megvitatása 

szokott sok tanulsággal szolgálni.  

Parkinson kórban jelentkező nem motoros tünetek kezelése. 

. 



Az eddig elhangzott pro-kontra előadások nagyon tanulságosak voltak, ennek folytatását jónak tartom. A 

határterületi szekciók során társszakmák  szakmai szemléletével ismerkedhetünk meg, ezt fontosnak 

tartom. 

"A hibrid részvételi módot tartom a legjobbnak, mert így az is részt tud venni rajta, aki messzebbről 

menne. A visszanézhetőség nagyon jó megoldás.  

ÉS nagyon jó volt a hangosítás!!!!! 

Köszönöm." 

Széleskörű, mindent átfogó előadásokat hallhattunk. A hibrid megvalósítás kiemelkedően elnyerte a 

tetszésemet.  

- 

A funkcionális mozgászavarokról is jó lenne hallani. 

Dementia, Parkinzon kór műtéti kezelési lehetőségeiről a legújabb információk bemutatása. 

Parkinzon terápia gyógyszeres terápiás lehetőségeinek bemutatása, hatóanyag szempontjából és 

kombinációs lehetőségekről. 

Különös javaslatom nincs 

Preferált téma:- autonom zavarok és kezelési lehetőségei Parkinson kórban,             -dopaagonista 

kezelés mellékhatásai és kezelésük 

Több előadás dystonia témakörben.  

"Nagyon tanulságosak a pro és kontra dillemák tipusu előadások, az esetismertetések. 

" 

következő határterület: pszichiátria 

Jövő évi határterület: idegsebészet 

A jövő évi konferencia legyen hasonlóan változatos és színvonalas, mint az idei volt. 

több esetismertetés 

Kezelési lehetőségek részletezése, új módszerek. Beteg útvonalak a kezeléshez. 

"Témafelvetések-> Életmód és táplálkozás (gasztroentero-neurológia!), nehezen befolyásolható 

mellékhatások/tünetek pszichoedukációja, 

Parkinson vs. ParkinsonPlus kórképek neuroradiológiai karakterisztikái, ""Mi tegyek veled 

ParkinsonPlusz?!"" - a variáns paralysis agitans terápiás kihívásai a hétköznapokban" 

Megfelelőnek találom 2022-höz hasonló szervezést 

"Megfelelőnek tartottam a 2022-i konferencia szervezését. 

Orthostasis kezelési lehetőségei Parkinson kórban. " 



. 

Az egész konferencia magas színvonalú volt, érdekes témákkal, kiváló előadókkal, szervezőkkel.Online 

részvételem is zökkenőmentes volt.Külön örültem a rehabilitáció szekciónak..Szeretném, ha a jövő évi 

konferencián is terítékre kerülne a rehabilitáció. 

Nagyon elégedett voltam a konferencia felépítésével.  

Nem változtatnék a konferencia felépítésén. 

Külföldi konferenciák témáiból rövid összefoglalás formájában ismertetés. Pro-és kontra előadások a 

jövőben is.  

Vegetatív problémák kezelese 

"Döntsünk:monotherápiával v.kombinált készítménnyel indítsunk Parkinson kór esetén???? 

Valóban egyre több a (tremor domináns)Parkinson kór ????- a (kevert ) esszenciális tremorról! 

“Nagy intézmények” gyakran adnak Madopart,Kemadrint,Akinetont másodvéleményért hozzájuk 

forduló betegeknek(betegeimnek) v.  cserélik Stalevot/generikumokat Madoparra - szakmai indokkal 

teszik ?" 

Hiányoltam az esetbemutatásokat illetve azt követő megbeszéléseket. 

A személyes és az online részvétel együttes lehetőségét rendkívül jónak tartom. Tetszettek a 

határterületi témákról tartott színvonalas előadások is. Lehetne több esetbemutatás. 

"Érdekes esetek bemutatása  

 

 

" 

esetbemutatások 

- 

Parkinson betegseg psychiátriai vonatkozásai, terápiás lehetőségek a gyogyszerinterakciók 

függvényében 

"Valamennyi részterületet érintve, a legelismertebb előadók előadásait hallgathattuk.  Eredményes és 

színes módszer a pro- és kontra előadás forma.  

Egyéb mozgászavarokkal foglalkozó előadásokkal lehetne bővíteni a palettát. " 

- 

Mivel a Parkinsok kór is az egész test betegsége, az fejlődés szempontjából igen hasznosnak tartom a 

határterületi témák ismertetését, ill. az újabb kutatások eredményeit összefoglaló előadásokat. 


