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O pomenu vzdrževanja telesne kondicije Parkinsonika

Za nas Parkinsonike je pogost pojav okorelost, upočasnjenost, motnje ravnotežja , ki 
imajo za posledico padce, zmanjšanje telesne moči in tresenje. Poleg motoričnih pa nas 
tarejo tudi psihične težave od spreminjanja razpoloženj, slabšanja spomina, upočasni 
se mišljenje, govor postaja tišji in manj razločen, prihaja do motnje spanja, če naštejem 
samo najpogostejše.

Mnogo teh težav premagujemo z jemanjem zdravil, katerih učinek z leti popušča. 

Primeri iz prakse so pokazali, da se Parkinsonikom , ki so redno telesno aktivni izboljša 
kakovost življenja, lažje opravljajo vsakodnevne aktivnosti in upočasni se napredovanje 
bolezni. In ena od takih fizičnih in mentalnih aktivnosti je tudi Nordijske hoja (v nada-
ljevanju NH), ki jo v društvu Trepetlika izvajamo že četrto leto. 

Začetni koraki in prilagajanje nordijske hoje parkinsonikom je v celoti rezultat zelo 
uspešnega dela Andreje Koncilija Staničič, dipl. fizioterapevtke, ki je bila zaposlena na 
Nevrološki kliniki od leta 2009 do 2012. Sedaj je zaposlena v Varstveno-delovnem cen-
tru Kranj a še vedno aktivno sodeluje z Nevrološko kliniko. Njeno delo je imelo stalno 
podporo in oporo s strani Cvetke Pavlina Likar predsednice društva Trepetlika in Lidije 
Ocepek, dipl. med. sestre kliničnega oddelka Nevrološke klinike v Ljubljani. 

Pričujoči zapis je le nadaljevanje uspešnega dela Andreje.

Nordijska hoja

NH je ena najbolj učinkovitih, celovitih, varnih in do-
stopnih telesnih dejavnosti, ki je izvedljiva v vseh letnih 
časih in primerna za ljudi vseh starosti in telesne prip-
ravljenosti. 

Z nordijsko hojo izboljšamo splošno počutje in ohra-
njamo telesno pripravljenost in gibljivost. Je idealna 
terapija za ljudi, ki bi radi zmanjšali vpliv motoričnih 
težav na kvaliteto svojega življenja in se začeli rekreira-
ti. Samo začeti je treba.

NH ali hoja s palicami, kot ji pravijo, je ena od tehnik 
hitre hoje, ki pa je od same hitre hoje za kar tretjino bolj 
učinkovita. Strokovnjaki ocenjujejo, da je pri pravilno 
izvedeni NH aktivnih kar 90 odstotkov vseh mišic. Iz-
boljša se vzorec hoje, saj koraki postanejo aktivnejši in 
daljši, nihanje rok izrazitejše, kar vodi k bolj pokončni 
drži. 



V primerjavi s klasično hojo so učinki vadbe NH naslednji: 

•	 Poraba kalorij se v primerjavi s klasično hojo poveča za 20-40 %.

•	 Srčni utrip je višji za cca. 20 ud/min in poraba kisika je večja za 25 %.

•	 Zmanjšuje se ali odpravljajo bolečine v vratu, ramenih in križu.

•	 Omogoča razbremenitev skočnega in kolenskega sklepa, kolka in hrbtenice.

•	 Učvrsti mišice nog in zadnjice ter prsne, trebušne in hrbtne mišice.

•	 Lajša nespečnost.

•	 Povečuje samozavest.

•	 Zmanjšuje povečan apetit in s tem omogoča permanentno hujšanje.

Pri NH je zelo pomemben ritem giba-
nja rok in nog ter zasuk hrbtenice v osi. 
Koordinacija gibov mora biti usklajena. 
Pomembna sta odriv od palice in hitrost 
hoje, ki naj jo vsak prilagodi svojim spo-
sobnostim. 

S hitrejšo in aktivnejšo hojo bo obremeni-
tev srčno-žilnega sistema večja (pospešen 
srčni utrip, višji krvni tlak), večja bo obre-
menitev mišic nog in rok kot pri običajni 
hoji.

Bolj izkušenim hodcem je zanimiva vadba po razgibanem terenu s hojo navkreber in 
navzdol. 

Palice za NH

Za NH ne potrebujemo veliko opreme. Najpomembnejše so palice za NH, ki so name-
njene odrivanju, dodatni zaposlitvi mišic gornejga dela telesa s čemer razbremenimo 
sklepe spodnjega dela telesa in hrbtenice.

Palice za NH imajo posebej oblikovani ročaj in pasček – roka-
vičko. Le-ta omogoča nemoten pretok krvi. Pri pravilnem raz-
piranju in zapiranju dlani, se mišice rok in ramen izmenično 
napenjajo in sproščajo. 



Ker so palice za NH (v nasprotju s pohodnimi palicami) izdelane iz posebnih materialov 
(steklena vlakna + karbon), so zelo lahke in ublažijo trde vibracije s tlemi.

Dolžina palic za NH je odvisna od velikosti posa-
meznika in njegovega znanja NH. Pri izbiri dolžine 
lahko uporabimo naslednje kriterije:

•	 do višine komolca (kot v komolcu 90 stopinj, 
tudi manj),

•	 okrog 70 odstotkov telesne višine pohodnika: 
(primer za 180 cm visokega človeka: 180 cm x 
0,70 = 125 do 130 cm)

Starejšim osebam uporaba palic omogoča večjo sta-
bilnost, palice omogočajo vzdrževanje ravnovesja 
pri hoji in s tem tudi zmanjšujejo možnost padcev 
(poškodbe, zlomi). 

S palicami lahko tudi tečemo po različnih terenih.

Priporočamo, da se na začetku vaj iz NH palice izposodite v društvu Trepetlika. Ob hoji 
boste spoznali kakšna naj bo točno dolžina palic in katete znamke oz. kvalitete palice so 
za vas najprimernejše. O potrebni kvaliteti in dolžini se posvetujte z učiteljem NH pa 
tudi z zdravnikom. Šele nato pojdite v nabavo palic. Je pa možno palice za NH kupiti 
tudi preko društva Trepetlike. 

Obutev in oblačila

Obutev za NH izbiramo jo glede na:

A. letni čas, temperaturo okolja, vremenske pogoje in

•	 Naj bo udobna in zračna (priporočljiva je vodo-
odporna membrana).

•	 Imeti mora podplat, ki ne drsi

•	 Zagotavlja naj pravilno oporo stopalu in dobro blaženje tresljajev . 

B. na podlago hoje,

•	 Asfalt, gladke površine: podplati z mehko gumo

•	 Hoja po travi: pohodniški čevlji z narezanim 
podplatom (pregib)



Oblačila izbiramo glede na:

•	 Letni čas, 

•	 temperaturo okolja in 

•	 vremenske pogoje.

Vsak korak šteje

Čeprav je NH dokaj preprosta, enkrat, ko jo osvojite, pa morda le ni odveč priporočilo 
strokovnjakov, da naj se popolni začetniki udeležijo katerega od organiziranih tečajev. 
In tudi s tem namenom organizira društvo Trepetlika vadbo NH pod vodstvom učitelja 
in inštruktorja NH.

NH koristi zdravju le v primeru, da poteka v skladu s cilji in doktrino NH .

Če svojih mišic ne uporabljamo redno, postanejo ohlapne in okorne. Nabirati se nam 
začnejo kilogrami in utrujenost je naš zvesti spremljevalec. Težko je začeti, ko enkrat že 
za dlje časa prenehamo z gibanjem.

Preizkusite nordijsko hojo in ugotovili boste, da ni potrebno veliko, da naredimo 

nekaj za svoje telo in dušo.

V Brestovici pri Komnu, 16. novembra 2012 
mag. Jurij Smerdelj

* Posamezne misli in posnetki so vzeti iz knjižice “Nordijska hoja. S hojo do zdravega nači-
na življenja”, več avtorjev, Založba Učila Internacional, založba d.o.o., Tržič, 2009


