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TREPETL I KA
ŠTEVILKA 21, APRIL 2008

GLASILO DRUŠTVA BOLNIKOV Z PARKINSONIZMOM IN DRUGIMI EKSTRAPIRAMIDNIMI MOTNJAMI

Upamo, da bodo čestitke ob 11. aprilU,

svetovnem dnevU parkinsonikov

v naslednjih letih zaznamovale realizacije

naših zahtev iz protestnega pisma -

boljši položaj pacientov.

čestitamo začetni odločnosti !
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V začetku leta 2007 je bilo Društvo Trepetlika 
na neke vrste prelomnici, saj je bilo na Zboru 
članov sprejeta  pomembna usmeritev, 
da se v prihodnje zagotovi  pacientom 
s parkinsonizmom in drugimi eksra-
piramidnimi boleznimi boljša zdravstvena 
oskrba.

Pismo kot protest na obstoječe stanje je bila 
dobra ideja.

Poleg tega je bilo potrebno posodobiti 
Statut društva. Skladno z določili tega akta  
je bil na Zboru članov izvoljen nov Izvršni 
odbor, ki je na prvi seji  izbral izmed članov 
predsednico in tri podpredsednike ( Cvetka 
Pavlina Likar, Boris Škapin, Milan Predikaka, 
Franc Kolman ). 

Novo vodstvo, ki ni imelo nekih bogatih 
izkušenj na tem področju, je to nalogo 
poimenovalo Nov zagon. Po skoraj enem letu 
je mogoče govoriti o optimizmu. V začetku   
so bili predstavniki Trepetlike pri iskanju 
odgovorov na vprašanja iz navedenega 
pisma pri prejemnikih pisma večkrat sprejeti 
z začudenjem in kar malce preveč lagodno, 
danes pa lahko rečemo, da se nekatere 
rešitve iščejo skupaj s Trepetliko.

V samem Društvu pa se je pokazalo, da je 
potrebno doreči in izboljšati  aktivnosti in 
sicer ob upoštevanju dejstva, da so člani 
raztreseni po celi Sloveniji; zato je potreben 
poudarek na delovanju po enotah društva, 
kljub temu pa je potrebna koordinacija med 
enotami in vodstvom društva, to pa še ne 
pomeni, da bi društvo  razdelili po območnih 
enotah.

Verjetno pa bo potrebno dopolniti Statut, 
čeprav je bil ravnokar sprejet in to v delu, 
ki govori o Izvršnem odboru, saj je 15 
članov tega organa preveč za ekspeditivno 
delovanje.

Povejte svoje mnenje! Ali je nov Izvršni odbor 
to, kar smo mu nekako naročili ob izvolitvi na 
Zboru članov?

Pred vami je 21.številka Trepetlike; malo 
drugačna je od prejšnje.

Že v 20. številki glasila je bilo govora o enoti 
društva na območju Kranja, ta Trepetlika pa 
je kar precej posvečena nastajajoči enoti za 
Posavje, Dolenjsko in Belo krajino.

Več je dano poudarka  obveščanju o 
spremembah v društvu, izkušnjah ,dilemah 
in doživetjih   posameznikov, manj pa ozki 
strokovnosti.

Kar precej govorimo o parkinsonovih 
bolnikih, kaj pa skrbniki, ali bomo kaj rekli o 
njihovi vlogi. Ali so dovolj usposobljeni za 
delo s parkinsoniki, je težko z njimi?

Povejte vaše izkušnje, predloge!

Uredništvo

T R E P E T L I K A

Društvo bolnikov s parkinsonizmom in

drugimi ekstrapiramidnimi motnjami

Naslov: Šišenska 23, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 515 10 90

Fax: 01 515 10 91

E-mail: drustvo_trepetlika@T-2.net

Uredil: Franci Kolman

Urednik strokovnih člankov:

prof. dr. Zvezdan Pirtošek

Lektorica: Alenka Šet

Priprava in tisk:

GT-design d.o.o. Portorož

Naklada: 600 izvodov

Ljubljana, april 2008

Urednikov komentar



4

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek

Sindrom nemirnih nog je neprijeten občutek 

v nogah, ki nastane zlasti tedaj, ko ležemo 

k počitku, zlasti zvečer. Občutek je v obliki 

ščemenja, zbadanja, gomazenja, tegobe pa 

vsaj začasno olajšamo, če z nogami gibamo 

ali vstanemo in hodimo. Ni čudno, da so 

bolniki čez dan neprespani in utrujeni.

Ta motnja je pogosto dedna. Včasih lahko 

ugotovimo natančen vzrok –  sindrom 

nemirnih nog se lahko javi n.pr. v okviru 

Parkinsonove bolezni, med druge vzroke 

pa spadajo pomanjkanje železa, nosečnost, 

ledvične bolezni, sladkorna bolezen 

in revamatoidni artritis. Najpogosteje 

natančnega vzroka ne moremo ugotoviti.

Če ob ambulantnem obisku nevrolog 

posebej ne vpraša o težavah med spanjem, 

mu tegobe opišite sami, saj  bo ponavadi že 

iz opisa zdravnik sklepal na pravilno diagnozo 

in po potrebi uvedel ustrezno zdravljenje. 

Včasih se bo odločil za nekatere preiskave 

krvi, za študijo prevajanja po perifernih živcih 

(EMG) ali pa bo bolnika poslal v laboratorij 

za študijo spanja (polisomnografija). S 

polisomnografskim testom bo zdravnik 

nevrofiziolog preučil možganske valove (EEG), 

pomike oči, mišično aktivnost, delovanje 

srca, dihanje, pretok zraka skozi usta in nos in 

vsebnost kisika v krvi.

V večini primerov so težave le blage in ne 

potrebujejo zdravil, priporočamo zgolj 

spremembe v načinu življenja. Odsvetujemo 

kajenje, alkohol in kavo; zaželena je redna 

fizična aktivnost; spalnica naj bo hladna, 

tiha in udobna, namenjena le spanju, ne pa 

n.pr. gledanju televizije; blagodejna je lahko 

tudi vroča ali ledena masaža okončin. Če pa 

so simptomi moteči, bo nevrolog uvedel 

zdravila. Največkrat so to zdravila, ki jih bolnik 

s Parkinsonovo boleznijo dobro pozna, saj jih 

predpisujemo tudi za lajšanje parkinsonizma: 

pramipexol (Mirapexin), ropinirol (ReQuip) in 

levodopa (Nakom, Madopar). Če sindrom 

nemirnih nog povzroči druga bolezen (n.pr. 

slabokrvnost zaradi pomanjkanja železa 

ali sladkorna bolezen) je potrebno seveda 

zdraviti to bolezen.

sindrom
nemirnih nog
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Lansko jesen je z novim vodstvom Izvršnega 
odbora Trepetlike v vlogi vodje administracije 
prišla med nas Olga Balant. Tako je od oktobra 
dalje prevzela tajniška dela in skupaj s svojo 
pomočnico, bodočo študentko medicine 
Klaro Tostovršnik, ki občasno pomaga, skrbi 
za našo pisarno. 

Klara dobro pozna dejavnost našega 
društva, saj je bil njen oče  parkinsonik, kar 
jo je tudi vzpodbudilo k pisanju Priročnika  o 
parkinsonovi bolezni za otroke

Gospa Olga je prijazna, skrbna in odločna 
gospa, mati treh odraslih otrok in babica s 
tremi vnučki. Dolga leta je opravljala tajniška 
dela v srednje velikem ljubljanskem podjetju, 
tako da ji tovrstne naloge niso tuje. Zadnjih 
deset let dela v ljubljanskem Zavodu za oskrbo 
na domu, kjer pomaga starejšim in pomoči 
potrebnim občanom, ki jih vsakodnevno 
obiskuje. Pravi, da je našla svoj pravi poklic, 
zato svoje delo opravlja vneto in predano. 
Večkrat se srečuje tudi s parkinsonskimi 

bolniki (poleg drugih zdravstveno prizadetih 
oskrbovancev) in tako toliko bolj razume 
poslanstvo Trepetlike in naše težave. Kakor je 
pri svojem sedanjem delu na terenu nekdanje 
občine Vič-Rudnik zelo iskana negovalka 
oziroma oskrbovalka, tako si je tudi med člani 
našega društva pridobila veliko naklonjenost, 
saj ob opravljanju tajniških nalog vedno 
najde pravo in lepo besedo za marsikaterega 
sogovornika, bodisi bolnika bodisi skrbnika, 
prav tako pa ne okleva z mnenji in koristnimi 
nasveti – osebno ali po telefonu. Pravi, da 
bo po upokojitvi konec tega leta lahko še 
več časa in energije namenila Trepetliki, še 
posebej organizaciji njenega delovanja. 

Nekateri ste Olgo že spoznali v Ljubljani 
na Šišenski 23, drugi na prednovoletnem 
srečanju, ki ga je pomagala organizirati na 
Lokvah, morda pa jo poznate kot glas, ki 
se odziva na telefonske pozive: »Trepetlika. 
Tukaj Olga.« 

Boris Škapin

tUkaj olga

ZA DOBRO VOLJO

Dva starejša moža opazujeta mladega 
rekreativca, ki je delal sklece na bližnji trim 
stezi:

Janez, ko gledam tega mladeniča, se 
spomnim, da smo tudi mi v mladih letih 
ušpičili kakšno vragolijo, toda da bi izpod 
fanta ukradli dekle ...

• • • • •

Lepa dekleta ljubijo barabe. Zakaj?

Pošteni upajo, barabe pa si upajo.

Bog je menda človeka ustvaril 6. dan, 
torej v soboto; če bi imel sobote proste, te 
norosti ne bi storil. 

• • • • •

Strokovnjak ministrstva za kmetijstvo se je 
poškodoval pri delu. Ko je grabil listje, je 
padel z drevesa.

• • • • •

Zakaj se župnik ne sme poročiti ? 
Ker ne sme imeti hudiča v hiši !
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V šestih letih, odkar boleham za parkinsonovo 
boleznijo, sem pri delu v društvu Trepetlika 
pogrešal udeležbo članov iz jugovzhodnega 
dela Slovenije, torej z območja Posavja, 
Dolenjske in Bele krajine. Zdelo se mi je, 
da dejavnost Trepetlike ne zajema kar 
precejšnjega dela Slovenije. Začel sem se 
spraševati, ali na tem območju ni bolnikov 
s parkinsonovo boleznijo ali pa zanje nihče 
ne ve. Druge možnosti nisem videl. Pri delu 
v središčni enoti slovenskega društva sem 
opazil dejavnosti v vseh ostalih pokrajinah, 
le v jugovzhodnem koncu naše dežele ni 
bilo ničesar, na kar sem na raznih zborih 
tudi opozarjal. Zato sem se po daljšem 
premišljevanju in pogovoru z ženo Anico 
odločil, da moram nekaj storiti oziroma 
premakniti., vse seveda v dogovoru z 
vodstvom Trepetlike v Ljubljani. Sklenil 
sem,da vsakega bolnika, ki se bo odzval 
na moje vabilo v sredstvih množičnega 
obveščanja, tudi obiščem na domu in 
vzpostavim osebni stik.

4. 1. 2008. Telefoniral sem dr. Bošnjaku, 
predstojniku nevrološkega oddelka 
novomeške bolnišnice. Tudi sam sem bil 
pred leti njegov pacient, tako da se mi je 
ta povezava zdela najprimernejša. Daljši 
pogovor sva zaključila s spoznanjem, da 
parkinsonovi bolniki na Dolenjskem so, in to 
od 80 do 100; zdravili naj bi jih na njihovem 

oddelku. Ker primanjkuje specialistov 
nevrologov, so bolniki neorganizirani in 
prepuščeni sami sebi in svojcem. Seveda 
sem takoj naletel na težavo, imenovano 
Zakon o varovanju osebnih podatkov, ki 
nepooblaščeni osebi ne dovoljuje vpogleda 
v zdravniško dokumentacijo. Kako priti 
do imen bolnikov? Porodila se mi je ideja 
izdelati letake in jih nalepiti v vse čakalnice 
nevroloških ambulant na našem območju. 
V Ljubljani je ravno takrat izšla nova številka 
Trepetlike in naročil sem, naj jo nemudoma 
pošljejo v bolnici v Novo mesto in Brežice. 
Led je bil prebit. Napisal sem elektronsko 
pismo varuhinji osebnih podatkov gospe 
Nataši Pirc - Musar, češ da gre za humano 
delo in nesmiselnost omenjenega zakona. 
Pritrdila je moji zamisli, da bi se obrnil na 
medije in bi se mi bolniki potem začeli sami 
oglašati na objavljene telefonske številke.

8. 1. 2008. Po daljšem času sem le uspel 
doklicati gospo Retelj, direktorico bolnice v 
Novem mestu. Pogovarjala sva se predvsem 
o iskanju ustreznih prostorov za društveno 
delovanje.

9. 1. 2008. V dogovoru z gospo Cveto sem 20 
večjim podjetjem in zasebnikom razposlal 
prošnje za pomoč 

14. 1. 2008. Po dogovoru sem ponovno 
poklical direktorico bolnice gospo Retelj 
in povprašal glede društvenega prostora. 

kronološki pregled dejavnosti 
za Ustanovitev območne enote 

drUštva trepetlika za področje 
posavja, dolenjske in 

bele krajine
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Dogovorila sva se, da pošljem pisno vlogo, ki 
jo bodo obravnavali na kolegiju.

Prošnjo sem še isti dan napisal in odposlal. 
Telefoniral sem posavski dopisnici Radia 
Slovenija gospe Ireni Majce. Pred leti sva že 
sodelovala.. Spomnil sem jo na dano obljubo 
in že sva načrtovala, kaj storiti. Povedala mi 
je tudi, da je ona dopisnica le za Posavje, 
Dolenjsko in Belo krajino pa pokriva dopisnik 
iz Novega mesta gospod Žura. Dogovorila 
sva se, da pripravim čim več pisnega gradiva 
o bolezni. In računalnik je bruhal cele kupe, 
elektronska pošta je poslovala 24 ur na 
dan. Gospa Majcetova mi je zagotovila, da 
bo obvestila vse svoje kolege na lokalnih 
radijskih postajah, prav tako tisk in televizijo 
ter elektronske medije. Pripravljala sva velik 
medijski napad na Dolenjsko. In zgodil se je 
dan D.

24. 1. 2008. Obveščen sem bil, da nam 
je bolnica odobrila svojo sejno sobo na 
pljučnem oddelku. Prostor sedaj imamo, 
gremo naprej!

Gospa Majcetova je posnela skoraj 45-
minutni intervju z mano ter izjavi gospe Retelj 
in profesorja dr. Pirtovška. (Ne vem, kako 
ga je uspela najti.) Prispevek je bil objavljen 
v poročilih ob 13. uri, daljša oddaja STORŽ 
pa takoj v sredo. V tem času sva obiskala 
še našo prvo članico, gospo Habetovo, in 
posnela razgovor z njo in njenim skrbnikom 
– vnukom Lucijanom. Skorajda vsakodnevno 
sem imel na vratih novinarje, klicali so me z 
različnih lokalnih radijskih postaj, posnet je 
bil prispevek za lokalno TV-postajo.

Najlepša se zahvalljujem gospe Majcetovi in 
njenim kolegom, da smo s skupnimi napori 
poslali v številne domove informacijo o 
bolezni in vabilo bolnikom za vpis v društvo. 
Pričeli so se telefonski klici bolnikov in 
seznam bodočih članov se je daljšal po vsaki 
objavi. Doma imam priročno pisarno, kjer 
uradujem, pošiljam prijavnice, položnice za 

plačilo članarine; glasilo Trepetlika dobijo 
vsi novi člani. Žena nosi na pošto cele šope 
kuvert.

3. 2. 2008. Po dogovoru s predsednico društva 
gospo Cveto sem poklical v zdravilišče 
Šmarješke toplice, kjer naj bi sklenili aranžma 
za kopanje in telovadbo ter prevoz. Vodja 
prodaje, gospod Pucelj, mi je zagotovil, da 
bo pripravil cenovno najugodnejšo varianto. 

Objavljena sta bila dva daljša zapisa v 
Dolenjskem listu in Posavskem obzorniku. 
Z lokalno radijsko postajo Sraka sem se 
dogovoril za petinštiridesetminutni telefonski 
intervju v živo. Po telefonu sem glede načina 
dela govoril z gospodom Predikako iz 
mariborske podružnice. Iz Bele krajine me 
je klical gospod Bajuk, ki pozna tamkajšnje 
bolnike, a se ti ne odločijo za članstvo. Napisal 
sem elektronsko pismo gospodu Celinu 
in ga povprašal, kako je pravno urejeno 
registriranje oziroma delo enot. Svetoval 
mi je, naj napišem vlogo na Izvršni odbor 
društva, kjer jo bodo o obravnavali in izdali 
ustrezen sklep.

Ker brez denarja ne gre, sem se najavil pri 
županih občin Brežice, Krško, Sevnica ter 
v občinski upravi v Novem mestu. Izvedel 
sem, da bo potrebno slediti vsakoletnim 
razpisom 

in se nanje javljati z ustreznimi programi. 
Telefoniral sem vsem naslovnikom prošenj za 
pomoč in evri so počasi le pricingljali v našo 
prazno blagajno, pa še nekaj članarine sem 
uspel zbrati, tako da ob odprtju podružnice 
Trepetlika v Novem mestu zakuska bo.

Profesor dr. Pirtovšek si bo našel prost termin 
in se udeležil tega lepega in svečanega 
trenutka za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino. 
Povabljeni ste tudi vi!

Zadnje stanje vpisanih: 24.

V Dolenji Pirošici, 14. 3. 2008

Jože Kožar
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Zeleni Gorjanci se počasi spuščajo v ravnino 
Brežiško-krškega polja, ki ga kot stražar 
varujejo pred vpadi sovražnika z zagrebške 
strani. Modrozelena reka Krka naredi tu še 
zadnje meandre pred svojim izlivom v reko 
Savo. Črna črta asfalta nove avtoceste med 
Obrežjem in Ljubljano je ostro zarezala v 
to rodovitno ravnico. Slab streljaj od hiše 
naše članice se prične ograja največjega 
domačega vojaškega letališča pri nas – 
Cerkelj ob Krki oziroma Crkelj ob Krki, kakor 
pravijo tukajšnji prebivalci. In nad vsem tem 
se v nebo vzpenja mogočna betonska kupola 
Nuklearne elektrarne v Krškem. Ne smemo pa 
pozabiti preteklosti in mogočnega rimskega 
pristanišča Neviodunum, današnje Drnovo. 
Veliko je že odkritega, a zemlja še vedno 
skrbno čuva ostanke preteklosti.

Tu, na Dolenjih Skopicah št. 1, s hčerko in 
njeno družino živi 78-letna Štefka Habe, naša 
prva prijavljena članica društva Trepetlika, 
podružnica Novo mesto. Parkinsonova 
bolnica je že 6 let. 

Sicer pa je gospa prizadevna članica Rdečega 
križa, zato je bila na številnih tekmovanjih 
vselej v ponos svoji vasi. Tudi v gasilskih 
vrstah se je prav dobro počutila, saj ni bilo 
tekmovanja, da se njihova desetina ne bi 
uvrstila na najboljša mesta. Številna priznanja 
sama nemo pričajo o njeni aktivnosti v 
mlajših letih.

Zanimivo je to,da ji je diagnozo parkinsonove 
bolezni postavil zdravnik v Kanadi, kjer je bila 
na obisku pri svoji hčerki Lidiji, medicinski 
sestri (pri nas so jo sicer zdravili zaradi težav v 
hrbtenici). Z izvidom iz Kanade se je oglasila 
pri dr. Lapajnetu na nevrološkem oddelku 
novomeške bolnišnice. 

Kot svojo največjo težavo navaja hojo, ki bi 
jo težko tako poimenovali, saj gre bolj za 

drobceno podrsavanje. A vendar je naša 
Štefka vsak dan zunaj na vrtu in v sadovnjaku 
pred hišo, da se pogovori s sosedo, in tako 
ji čas mine hitreje in lepše. Veliko skrbi, toda 
vselej z dobro voljo, ima za babico njen vnuk 
Lucijan, mlad profesor glasbe v Krškem, ki 
babici večkrat zaigra tudi kakšno poskočno; 
vnuk je pianist, njegova posebna ljubezen 
pa so cerkvene orgle v Dobovi, kjer njegovi 
dolgi prsti na tipkovnici krotijo mogočen glas 
orgel in pretvarjajo črne note iz pesmarice v 
milo zveneče akorde.

Z gospo Štefko se posloviva. »Pa pridite še 
kaj naokrog!« Obljubim ji, ji rahlo podam 
desnico in že hitim k naslednjemu našemu 
članu. Zastavil sem si namreč nalogo, da 
vsakega člana, če bo le mogoče, obiščem na 
njegovem domu in se z njim pogovorim o 
težavah in pričakovanjih v našem društvu.

Jože Kožar

prva je bila štefka habe
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Prispevek za VIZITO, časopis Bolnice 

Novo mesto 

parkinson 
je tUdi na 

dolenjskem 
Potem ko sva uspešno zaključila najine 
razgovore o prostoru za delovanje našega 
društva Trepetlika, je vaša direktorica položila 
predme lično interno glasilo Vizita, rekoč: 
»Pa napišite kaj za nas.« »Ja, pa bom,« mi je 
ušlo iz ust. In gospe nisem več zadrževal, 
saj sem vedel, da jo ženejo vsakodnevne 
skrbi za bolnišnico. Na poti domov pa sem 
razmišljal: »Pa, Jože, to bodo brali primariji, 
doktorji, farmacevti in kaj vem, kdo vse še ne, 
in namena revije ne poznaš; strogo resen pa 
sploh ne smeš biti, še posebej sedaj ne, ko 
se boriš s tem svojim parkijem.« Zato lepo 
prosim, brez zamere, če bom koga degradiral 
ali nepravilno tituliral, zame ste vsi v belih 
haljah doktorji.

Parkinsonova bolezen je degenerativna 
bolezen možganov, ki naj bi se pojavila po 
55. letu starosti. Največkrat je prvi znak, na 
katerega postanemo pozorni, rahlo tresenje 
leve roke, čez čas pa prizadeti opazi še 
tresenje leve noge, potem pa se enako zgodi 
še z drugo roko in drugo nogo. Postajamo 
počasnejši pri različnih opravilih (ti presneti 
mali gumbki na srajci, koliko jih je), imamo 
negotovo hojo in pogoste padce. Pri 
nekaterih ljudeh se spremeni rokopis, pisava 
postane vsa manjša in včasih tresoča. Bog mi 
pomagaj, če bi me videla tovarišica iz prvega 
razreda, kako sedaj kracam, ona pa se je tako 
trudila z menoj! 

Doktor Bošnjak a bo to vse vi ste me 
pogruntali še preden sem kaj napisal dovolj 
vam je bilo ko ste videli kako drsam z nogami 

kot raček in se nagibam naprej kot da bom 
vsak hip zgrmel na nos.

Do šestdesetih let prejšnjega stoletja (o 
madonca, kako sem že star, saj sem bil rojen 
v tistem času) ni bilo nobenih zdravil. Takrat 
so ameriški strokovnjaki v možganih odkrili 
pomanjkanje dopamina in razvili zdravilo, 
ki to snov nadomesti, ter ga imenovali 
levodopa; pri nas je to zdravilo na voljo 
pod imenoma Nakom in Madopar. Kako 
so pametni ti Amerikanci, le kaj bi mi brez 
njih?! Zame so švercali zdravila tudi iz Rusije, 
neke svečke (dolga zgodba, če bom imel 
priložnost, jo povem drugič).

Danes pa že šarijo celo po možganih, ti 
vrhunski zdravniki nevrologi; pravijo, da je to 
genetsko zdravljenje, in če bo treba, bom pa 
šel še pod nož.

Veliko nas je tako bolnih, po oceni dr. Pirtovška 
iz Kliničnega centra že v Sloveniji 4–7 tisoč, 
v Evropi 1–1,5 milijona (na Dolenjskem, 
v Posavju in Beli krajini, pravi predstojnik 
nevrološkega oddelka, okoli 100, jaz pa 
pravim, da več, 150!). Razpršeni smo kot ubogi 
piščančki, kadar se na njih zapodi kragulj, ne 
vemo drug za drugega, pa mogoče živimo v 
soseščini. A mene je sram, da bi me kdo videl, 
kako se zjutraj opotekam po hiši in lovim za 
oprimke na stenah, kako navijam orbitrek in 
telovadim specialne vaje, da se postavim na 
noge, kot dojenček, ki naredi prve korake. In 
nato si čestitam, da sem uspel priti iz sobe v 
kopalnico. No, in vse te piščančke želim zbrati 
pod varne peruti vaše direktorice, gospe 
Retelj, ki nam je odobrila prostor, kjer bi se 
dobivali in družili, poslušali predavanja raznih 
terapevtov, predvsem pa bi se spoznali med 
seboj. Prav lepa hvala v imenu vseh, gospa 
Mira.

V Ljubljani deluje društvo, ki združuje bolnike 
s parkinsonovo in huntingovo boleznijo 
ter bolnike z diastonijo. Več kot 400 nas je, 
bolniki pa skrbniki in svojci. Enote imamo 
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v Mariboru, Celju, Kranju in Novi Gorici. Z 
našega konca prihajam sam, zato sem si 
zastavil nalogo, da poiščem sotrpine in 
se združimo ter se potem pokažemo v 
Ljubljani in se vključimo v delo društva. Naš 
zaščitni znak je list trepetlike, drevesa, ki je 
bilo ob ustanovitvi društva posajeno pred 
Medicinsko fakulteto v Ljubljani. Lepo se 
je razraslo, samo dolenjska veja je nekam 
zakrnela. Za svoje člane izdajamo glasilo 
Trepetlika, ki je malo strokovno, malo govori 
o delu društva in vsebuje kulturni utrip iz ust 
naših članov in članic.

Včlanjeni smo tudi v Evropsko združenje 
bolnikov s parkinsonom (EPDA) in v njem 
ima Slovenija vidno vlogo. Vsako leto v 
začetku oktobra je kongres v različnih 
državah, pred dvema letoma zelo odmeven 
pri nas, lani v Italiji, letos pa ga pripravljajo 
na Hrvaškem. Udeležba iz Slovenije je vselej 
polnoštevilna, tako med zdravniki kot med 
bolniki. Poleg združevanja ljudi s podobnimi 
težavami je glavni namen društva predvsem 
izobraževanje bolnikov in njihovih svojcev 
o novostih s področja zdravljenja ter 
seznanjanje z načini lajšanja življenja 

bolnikov. Skupaj z drugimi strokovnjaki iz tako 
imenovanega parkinsonovega tima prirejajo 
poljudno-strokovna srečanja in delavnice. Vsi 
ti strokovnjaki pa so bolnikom in njihovim 
svojcem na voljo tudi za odgovore na vsa 
vprašanja v zvezi z boleznijo.

Nekajkrat na leto izide društveno glasilo 
Trepetlika, ki ga člani društva prejemajo 
brezplačno. Založniška dejavnost društva 
obsega še nekaj zloženk o bolezni, v 
prihodnje pa nameravajo izdati knjižico 
oziroma priročnik, v katerem bodo 
podrobneje pojasnjeni vsi vidiki te bolezni. 
Ker bolniki s parkinsonovo boleznijo 
pogosto živijo v osami in se zaradi narave 
bolezni izogibajo stikom z okolico, v društvu 
skrbijo za družabna srečanja. Poleg izletov in 
tradicionalnega prednovoletnega plesa za 
svoje člane prirejajo tudi hidrogimnastiko v 
bazenih.

In vse to želimo tudi mi, bolniki iz Posavja, 
Dolenjske in Bele krajine.

Vrata sem vam odprl jaz, Jože Kožar, sedaj pa 
ste na vrsti vi, da pogumno zakorakate skozi. 

Jože Kožar

v ljUbljani ponovno 
zanimiva srečanja in 

hidroterapija
Medtem ko regionalne enote Trepetlike 
redno organizirajo za bolnike in skrbnike 
ure plavanja in telovadbo v vodi, pa tudi 
redna predavanja ali srečanja z zanimivimi 
sogovorniki, tovrstne dejavnosti v Ljubljani 
pogrešamo, saj jih v zadnjem času skoraj 

ni bilo. Naši primorski kolegi se dobivajo 
najmanj enkrat mesečno na hidroterapiji v 
termah Strunjan (koordinator Vojko Gosar, 
tel. 031 681 099), parkinsoniki s celjskega ter 
mariborskega področja pa se razgibavajo 
v termah Zreče (Božič, tel. 05 308 968), kjer 
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tudi poslušajo različne zdravstvene delavce, 
strokovnjake za posamezna področja 
zdravljenja ali ohranjanja kvalitete življenja 
tovrstnih bolnikov ter njihovih najbližjih. 
Vedno pogosteje se člani Trepetlike srečujejo 
tudi v Kranju (Branko Šmid, tel. 031 872 827), s 
povezovanjem in informiranjem pa začenjajo 
tudi na Dolenjskem (Jože Kožar, tel. 07 496 93 
99).

Žal v zadnjih dveh letih tovrstne aktivnosti 
nismo zabeležili v Ljubljani ali njeni okolici, 
kjer sicer živi ali dela kar precejšnje število 
članov našega društva. Na sedežu Trepetlike, 
Šišenska cesta 23/I (med Celovško cesto in 
Mostecem), kjer so sicer vsak ponedeljek 
in sredo od 16.00 do 19.00 uradne ure ter 
seje upravnih organov društva in drugi 
sestanki, ponovno oživljamo tako imenovani 
dnevni center, kjer naj bi se skoraj vsak 
dan dogajalo kaj zanimivega. Sklenjen 
je dogovor s termami Snovik (25 km od 
Kamnika), kjer se bodo v mesecu aprilu pod 
strokovnim vodstvom začele hidroterapije (z 
zagotovljenim prevozom iz Ljubljane). V času 
pisanja tega sestavka še ni določen termin, 
saj skušamo za parkinsonike in/ali njihove 
skrbnike, ki so tudi vabljeni na to obliko 
rekreacije, z anketo izbrati kar najugodnejši 
čas. Stroške bo krilo društvo, iščemo pa še 
enega ali dva koordinatorja, ki bi pomagala 
pri izpeljavi programa. Prosimo, da se tisti, ki 
vas ta oblika vadbe zanima ali ste pripravljeni 
pomagati pri organizaciji, javite osebno ali 
po telefonu v pisarni, in sicer v ponedeljek ali 
sredo od 16.00 do 19.00 (tel. 01 515 1090 ).

V društvenih prostorih bo pod strokovnim 
vodstvom organizirana tudi fizioterapija, kjer 
bomo spoznali in izvajali posebne vaje za 
razne dele telesa, kar nam bo olajšalo gibanje 
ter opravljanje različnih dnevnih nalog. 
Poslušali bomo navodila strokovnjaka za 
prehrano, saj je našo bolezen laže prestajati, 
če si vsaj delno prilagodimo prehrano. 
Povabili bomo tudi druge specialiste, ki nam 

bodo s spoznanji s svojih strokovnih področij 
pomagali obogatiti kakovost našega življenja. 
Seveda nam bodo spregovorili tudi specialisti 
nevrologi in nas seznanjali z različnimi 
možnostmi zdravljenja ter najnovejšimi 
metodami, ki so še v raziskovalni fazi ali pa 
že v uporabi. 

Ob izredno dolgih čakalnih dobah, ki so 
se za obisk pri nevrologu, specialistu za 
parkinsonizem in druge ekstrapiramidne 
motnje, od lanskega leta povečale celo na 
več kot 9 mesecev, bo predstavljeni način 
bolnikom omogočal seznanitev z vsemi 
novostmi v zvezi z zdravljenjem, imeli pa 
bodo tudi priložnost zdravnika, sestro ali 
drugega zdravstvenega delavca na kratko 
vprašati za mnenje o zadevah, povezanih s 
temo, ki bo na programu.

Vsekakor bo na tovrstnih srečanjih vedno tudi 
priložnost, da se bolniki in skrbniki srečamo 
s posamezniki, ki imajo podobne težave in 
probleme, si izmenjamo izkušnje in mnenja 
o tem, kako se soočati in boriti z našimi 
vsakodnevnimi zdravstvenimi težavami, ter 
drug drugega bodrimo pri premagovanju 
nevšečnosti. Marsikdo bo odkril, da ni več 
sam in da obstaja vrsta načinov, kako si 
pomagati. Tudi izkušnje drugih pri jemanju 
različnih zdravil ali odločanju o nekaterih 
novih metodah zdravljenja bodo lahko zelo 
koristne.

V društvenih prostorih je na razpolago tudi 
nekaj zdravstvenih pripomočkov, domača 
in tuja strokovna literatura, zdravstvene 
revije, poročila z mednarodnih konferenc, 
seveda pa si je možno krajšati čas tudi z 
raznimi družabnimi igrami ali kulturnim 
udejstvovanjem, saj imamo kar lepo 
število zelo talentiranih piscev, pesnikov 
in glasbenikov. Seveda je možno spiti tudi 
kavico, čaj ali sok. Pridružite se nam. Zapiranje 
vase in osamljenost nista koristna.

Boris Škapin   
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Odkar mi v anamnezah, poleg drugih 
diagnoz, piše tudi parkinsonizem, redno 
prebiram vse, kar zasledim v zvezi s tem. 

Udeležujem se predavanj in delavnic, ki jih 
organizira društvo Trepetlika. Na sestankih in 
srečanjih s sotrpini si izmenjujemo izkušnje. 
Svojo izkušnjo, da je mogoče s parkinsonom 
še kar znosno shajati tudi več let, tokrat 
ponujam bralcem Trepetlike.

Prvi znaki te bolezni so se pri meni pojavili že 
pred več kot 20 leti, čeprav takrat nisem niti 
slutila, kam tovodi. Šele maja 1995, ko sem v 
bolnišnici prebolevala hudo infekcijo dihal, 
je nenadoma in z vso silo izbruhnila tudi 
parkinsonova bolezen.

Nisem bila deležna celostne obravnave, kot 
se to uveljavlja sedaj. Niso mi dali nobenega 
upanja in nikakršne spodbude. Rekli so 
mi celo, da ne bom v življenju nikdar več 
sposobna skrbeti sama zase. Predlagali so mi 
odhod v dom.

Bila sem res v bednem stanju. Zaradi 
notranjega in mišičnega nemira nisem 
mogla ne hoditi in ne mirovati, ne spati in 
ne jesti. Shujšala sem 15 kg. Kar naprej sem 
jokala, se močno slinila in stiskala čeljusti. 
Nisem prenašala obiskov, ne govorjenja in ne 
glasbe.

Bila sem v hudi depresiji in skrajno 
pesimistično naravnana; ravno nasprotno 
kot prej, ko sem bila vesela, družabna in sem 
vedno optimistično gledala v svet. 

Vsi, ki so me poznali, so tedaj nad mano 
obupali, saj niso verjeli, da se bom še kdaj 
pobrala.

Šest mesecev je trajalo, preden se je krivulja 
mojega razpoloženja obrnila v pozitivno 
smer. Ves ta čas mi je zvesto stal ob strani 
moj sedaj že pokojni soprog. Kljub lastnim 
zdravstvenim težavam me je vodil od 
zdravnika do zdravnika, od ambulante do 
ambulante, tudi psihološke (zaradi depresije). 
Potrpežljivo je prenašal moje solze in slabo 
razpoloženje ter me tolažil. Sestra Vida me 
je po telefonu vsak dan bodrila, da nisem 
obupala.

Največjo srečo pa sem imela, da je prav kmalu 
prevzel moje zdravljenje dr. Gorazd Klanjšček, 
mlad in zelo sposoben nevrolog, ki je ravno 
diplomiral. Zelo se je zavzel zame; vsa ta leta 
me zelo uspešno zdravi, zaenkrat še vedno 
le s tabletami, ki jih po potrebi menja in 
kombinira. Zaupam mu, se držim njegovih 
nasvetov in tudi sama se zelo trudim za 
vzdrževanje solidnega zdravstvenega stanja.

Tako se, kljub črnim napovedim pred 12 leti, 
sorazmerno dobro počutim in še vedno 
sama skrbim za svoje osnovne potrebe, 
čeprav sem že prekoračila 80. leto.

Za društvo Trepetlika sem zvedela v 
šempetrski nevrološki ambulanti in se takoj 
vključila. V njegovem glasilu sem večkrat 
zasledila pesmi gospoda Grosarja. Ena od 
teh mi je pisana na kožo. Naučila sem se jo 
na pamet in jo tudi večkrat recitirala. Najbolj 
sta se mi zapisala v možgane zadnja stavka: 
Ne dam se! Ne, ne dam se!

In tak je tudi moj moto v bitki s 
parkinsonom

Cvetka Mrak

po več kot
desetih letih
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Parkinsonova bolezen me spremlja že 13 let, 
a sem se kljub temu odločil odpotovati v 
Kanado, ZDA in Dominikansko republiko na 
Karibih.

Naključje je bilo, da sem se leto prej na Kubi 
seznanil s parom, ki živi v Kanadi, po rodu pa 
sta oba iz Hrvaške.

Povabila sta me, naj ju obiščem. Z letalom 
sem odpotoval iz avstrijskega Gradca in preko 
Frankfurta nadaljeval let do Detroita v ZDA. 
Tu so me pričakali prijatelji in me odpeljali na 
svoj dom v kanadsko mesto Winstor, kjer sem 
bil v gosteh 3 dni. V tem času smo si ogledali 
tudi bližnje 2,5-milijonsko mesto Detroit. 
Zanimivo je bilo, ko smo se peljali pod reko, 
ki povezuje dve jezeri, ali ko smo se povzpeli 
na nebotičnik s čudovitim razgledom na 
mesto. 

V turistični agenciji smo plačali 14-dnevni 
aranžma v Dominikanski republiki na 
Karibih.

Drugi dan bivanja v Kanadi so me prijatelji z 
avtomobilom popeljali na ogled Niagarskih 
slapov, kjer smo s stolpa uživali čudovit 
razgled, se sprehodili ob slapovih in 
občudovali mavrico na nebu.

Pot smo nadaljevali v mesto Toronto; prespali 
smo v hotelu in nato zgodaj zjutraj poleteli 
v Dominikansko republiko – v Punta Cano. Z 
letališča smo se peljali v turistični kompleks 
hotelov RIO (hoteli s štirimi zvezdicami!).

Tropska klima nas je vse čisto prevzela, saj je 
bila temperatura zraka 32 stopinj in morja 29 
stopinj Celzija. Sončenje na snežno belem 
pesku in kopanje v morju je bilo tako enkratno, 
da sem skoraj pozabil na bolezen. Uživali smo 

v pijači in kuharskih specialitetah. 

Vsak večer so nas animatorji pozdravili v 
našem jeziku, tako da sem bil kar ponosen, 
da prihajam iz male Slovenije. 

Na plesnem tekmovanju sva s soplesalko iz 
Španije prejela prvo nagrado.

Po štirinajstih dneh smo iz Punta Cana 
odleteli v Toronto in nato z avtomobilom 
do domačega mesta mojih prijateljev. 
Iz Detroita smo poleteli v Las Vegas in si 
ogledali to mesto sredi puščave. Zanimivo je, 
da so celotno arhitekturo posnemali v Evropi: 
zgradili so Eiffelov stolp, Benetke s kanali in 
gondolami, Pompeje, Trojanskega konja in še 
mnogo drugih znamenitosti.

V igralniškem Las Vegasu smo se preskusili 
tudi v igrah na srečo, vendar brez sreče, saj je 
ta zelo opoteča.

Po treh dneh smo se vrnili v Winstor in čez 
nekaj dni sem se v Detroitu poslovil od 
prijateljev in po zelo strogi letališki kontroli 
poletel preko Frankfurta do Gradca.

Ko sem prispel v Maribor, sem pomislil, kako 
hitro je potekel čas od šestega novembra do 
tretjega decembra.

Mnogi so me spraševali, če sem potoval sam, 
pa sem odgovoril, da če greš v Benetke, s 
seboj pač ne jemlješ golobov.

Bil sem na mnogo potovanjih (Kenija, Mehika, 
Šri Lanka, Kanarski otoki, Turčija, Grčija …), a 
potovanje, ki sem ga opisal, mi je ostalo v 
spominu kot eno najlepših.

Moje geslo je vedno bilo: videti in doživeti, 
pa čeprav mi je parkinson tik za petami.

Milan Predikaka

popotovanja po daljnih 
deželah
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PESEM BREZ NASLOVA

Blodnjava

nezapisan čas

otopelega telesa

drhteče duše

blodnjava

kratek stik

na meji razuma

in sanj

blodnjava

izbrisan čas

pričuti pričarajo doživetja

med nebom in peklom

nebo se izgublja

pekel =

sluh netopirjev× vid sove × okus žolča, kisa in pelina × zubljast led × vonj po ditanu

raztreščena

pomendrana

potacana

opljuvana

okljuvana

thabiti kumi

A. Šetova
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