
Začetek novega poglavja v življenju Parkinsonika Jurija

Tri leta je minilo, ko so s scan testom ugoto-
vili, da imam Parkinsonovo bolezen. Postal 
sem Parkinsonik. To je v življenju človeka, 
ki je bil vso delovno dobo zelo aktiven na ra-
znih področjih zelo velik stres, da ne rečem 
pravi šok. 

Primarij dr. Zvezdan Pirtošek, najbolj znan 
in priznani strokovnjak na tem področju mi 
je povedal, da se sedaj bolezen kaže v še bolj 
blagi obliki, da pa je od mene odvisno, kako 
se bo razvijala, hitreje ali pa počasneje. Nap-
redovanje, da se zaenkrat še ne da zaustaviti.

Svetoval mi je, da naj se izogibam stresnim situacijam in da naj z aktivnostmi, ki so 
povezane s stresom čim preje opustim in jih nadomestim s tako dejavnostjo, ki je čim 
manj stresna. Ob tem pa moram poskrbeti za ohranjanje motorične in kognitivne kon-
dicije. Seveda sem dobil tudi zdravila, ki naj bi pomagala pri tvorjenju dopamina, ki mi 
je primanjkoval. In le-te sem tudi začel redno jemati in moje zdravje se s tega vidika ni 
poslabševalo. 

Nad mojim zdravjem z vidika parkinsonove bolezni strokovno bedi Dejan Georgiev, 
dr, med. z Nevrološke klinike Univerzitetnega centra v Ljubljani. Komunikacija in ob-
veščanje poteka po e-pošti, v nujnih primerih pa tudi po telefonu. Na tem področju mi 
uresničuje vsa pričakovanja.

Ob prelomnih trenutkih življenja, je človek postavljen pred dejstvo, ko je predvsem od 
njega odvisna hitrost napredovanja bolezni. V ta namen se je potrebno odpovedati mno-
gim aktivnostim in funkcijam, ki jih je človek zelo rad opravljal in so mu tudi dale potr-
ditev, da je uspešen in družbeno potreben. 

Po temeljitem razmisleku in večkratnih razgovorih z mojo soprogo Dragico, ki je tudi 
moja skrbnica, sem se odločil za upočasnitev napredovanja bolezni. Le kateri človek se 
nebi tako odločil. Po vrstnem redu sem se začel odpovedovati opravljanju funkcij v ra-
znih organizacijah in društvih. Bilo je težko, mnogokrat zelo naporno, kako to povedati 
in obrazložiti odgovornim oz. vodilnim delavcem, zakaj sem se tako moral odločiti. A 
tudi to je minilo brez nepremostljivih pretresov in ob splošnem razumevanju mojega 
stanja.

V trenutku sem bil kot rečemo »na suhem«, nihče me ni več potreboval, mi pisal ali kli-
cal, spraševal, vabil na sestanke, seminarje, posvete ipd. Postavljen sem bil pred odloči-
tev, kako uresničiti napotilo primarija, da bom zadostil nasvetu za ohranjanje motorične 
in kognitivne kondicije. In izbral sem dve aktivnosti.



Za ohranjam motorične moči telesa ter spretnosti sem izbral Nordijsko hojo (v nadalje-
vanju NH). Za obvladanje le-te je potrebno določeno znanje in ustrezne spretnosti zato 
sem se odločil, da le-te pridobim z ustreznim usposabljanjem. 

Udeležil sem se pet dnevnega usposabljanja za strokovno delo v športu v organizaciji 
Smučarske zveze Slovenije - ZSP ter uspešno opravil izpit in pridobil naziv »Učitelj no-
rdijske hoje in teka1«. V novembru 2011 pa sem pri Zvezi za nordijsko hojo Slovenije 
opravil recertifikacijski tečaj IMWA vodnikov Slovenije in pridobil naziv »Inštruktor 

nordijske hoje«. 

Pridobljeno znanje in spretnosti ter javni nazivi oz. diplome mi omogočajo javno pri-
znano organiziranje tečajev na področju usposabljanja za nordijsko hojo. 

Za drugo področje delovanja pa sem se odločil za mediacije, ki mi ohranja iskrivo misel 
in bistro glavo.

Pri Zavodu RAKMO, centru za mediacije in obvladovanje konfliktov sem opravil osnov-
no usposabljanje za mediatorja in si pridobil naziv »Mediator«. Usposabljanje sem na-
daljeval pri Inštitutu za mediacije CONCORDIA in uspešno opravil zaključni izpit ter si 
pridobil naziv »Družinski mediator.«

Usposabljanje in vadbo NH izvajam za člane Trepetlike, društva bolnikov s parkinso-
nizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami, za druge kandidate pa v družbi za 
izobraževanje, svetovanje in založništvo Sura d.o.o. Ljubljana. Vadba poteka v naravi v 
obliki tečajev in splošne vadbe po Poteh spominov pri Koseškem bajerju, v Zajčji Dob-
ravi v Ljubljani in v Brestovici pri Komnu v okviru Turističnega društva Brest ter Zvezi 
za nordijsko hojo v povezavi z Ministrstvom RS za zdravje na Krasu.

Kot družinski mediator sem na seznamu mediatorjev na Okrožnem sodišču v Ljubljani, 
kjer mediacija tudi poteka. Mediacijo izvajam tudi preko družbe Supre d.o. o Ljubljana 
za vse, ki se odločijo za tako vrsto razreševanja medsebojnih sporov in konfliktov. 

Potekajo pa tudi razmišljanja in zamisli za izvajanje mediacije v Okviru društva Trepet-
lika.

V Brestovici pri Komnu, 16. oktober 2012 
mag. Jurij Smerdelj,  
jurij@supra.si


