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URADNO SPOROČILO

Parkinsonova bolezen ni kontraindikacija za 
cepljenje proti svinjski gripi. Odločitev bolnikov 
je individualna, ni pa kakšnega specifičnega 
razloga ZA ali PROTI.

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek
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UREDNIKOV KOMENTAR
Takoj na začetku se mi poraja vprašanje, kdaj je 
lažje pisati tovrstne komentarje: ali takrat, ko imaš 
veliko gradiva, dogodkov, ali takrat, ko je tega zelo 
malo? Naj odgovor ostane v zraku, čeprav je vse 
kar precej logično.

Vprašanje se je pojavilo glede na to, da je zadnja 
Trepetlika izšla pred skoraj letom dni. Že od 
prve številke revije je vzrok isti: pomanjkanje 
prispevkov.

Sedaj verjetno pričakujete, da bom vso krivdo 
zvalil na vas, člane društva, pa ne bom. Rekel 
bom samo: dokažite mi, da ni res, komentirajte, 
protestirajte, pišite …, ali pa se nam mogoče 
obeta ženska pobuda – kot v Gorenju? Sicer vse 
kaže, da se je že začelo (berite dalje) – sedem 
prispevkov so napisale članice. Razmišljam: 
predsednica društva, tajnica, lektorica, 
predsednica Nadzornega odbora …; ali je to moj 
labodji komentar?

Naj začnem z resnimi temami, dokler še imam 
besedo.

Tudi obdobje od novembra 2008, ko je izšla 
22. številka Trepetlike, do sedaj so zaznamovala 
prizadevanja za večjo prepoznavnost društva, 
s čimer smo naredili majhen korak k izboljšanju 
stanja in hitrejši obravnavi naših bolnikov.

Kar nekaj dogodkov in aktivnosti našega društva 
je bilo usmerjenih k temu cilju, mogoče bi 
bilo zanimivo, če bi poskušal zajeti približno 
kronologijo …

Ob koncu lanskega novembra je potekalo srečanje 
bolnikov, ki imajo t. i. črpalko duodopa. Kasneje 
kar ni bilo časa za ponovna srečanja, čeprav je bil 
tak dogovor. Škoda!

V prvi polovici decembra je bilo Svetu pacientov 
KC Ljubljana v nastajanju poslano pismo z 
navedbo ključnih problemov obravnave 
parkinsonskih bolnikov, predlogi za rešitve ter 
predlogom za vključitev našega društva v Svet 
pacientov.

Na okrogli mizi tega Sveta v aprilu so bili sprejeti 
vsi naši predlogi, razen zamisli glede osnovnih 
izhodišč delovanja, na naslednji seji pa je član IO 
Trepetlike postal član Sveta pacientov.

V sredini decembra je bilo letno srečanje članov 
društva na Vrhu nad Boštanjem. Zelo odmevna je 
bila kulturna predstava dijakov Gimnazije Brežice 
pod vodstvom ge. Alenke Šet; tudi povabilo 
svetovne prvakinje v plesu ge. Katarine Venturini, 
češ da nam ne bo sama predstavila posameznih 
plesov, zato naj se ji pridružimo, je potegnilo na 
plesišče precej sicer okornih parkinsonikov.

V sredini februarja sta dr. Krambergerjeva in član 
Izvršnega odbora Trepetlike v živo sodelovala v 
oddaji Radia Triglav Jesenice – Dr. Petek.

Neustrezne rešitve pri predvideni selitvi v novo 
stavbo Nevrološke klinike v Ljubljani, vloga stare 
klinike ter v letnem planu predvidene aktivnosti 
društva ob Svetovnem dnevu parkinsonikov so 
pospešile obisk predstavnikov našega društva 
na Ministrstvu za zdravje proti koncu februarja. 
Čez 3 mesece je bil organiziran še en obisk tega 
ministrstva.

V zadnji polovici marca je bil za predsednika 
Slovenskega sveta za možgane izvoljen prof. dr. 
Pirtošek, član pa je postal tudi predstavnik našega 
društva.

Malo kasneje je bil v Cankarjevem domu v 
Ljubljani Zbor članov Trepetlike; prisotnih je bilo 
skoraj 200 članov.

Na tem zboru je bil predstavljen prvi slovenski 
priročnik za parkinsonske bolnike.

Ob koncu meseca marca je bila izdana 6. pesniška 
zbirka našega člana, g. Vojka Grosarja.

V začetku aprila je začela delovati nova Nevrološka 
klinika. Sedmega aprila 2009 je bilo sestavljeno 
in vsem odgovornim v slovenski politiki in civilni 
družbi tudi odposlano pismo na temo obravnave 
bolnikov s PB in temo problematike v novi 
kliniki ter izrečen poziv k aktivnosti slovenskega 
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zdravstva ob spremembi stališč (zlasti do ZDA) 
glede uporabe izvornih celic.

Konec maja je bil na Lokvah nad Novo Gorico 
organiziran 5. tabor. Bil je zelo obiskan, saj se ga je 
udeležilo preko 30 naših članov.

 V nekem smislu se je društvo hotelo zahvaliti 
parkinsonski sestri ge. Lidiji Ocepek za idejo in 
uspešno vodenje teh taborov, ko jo je na Valu 202 
osmega junija predlagalo za osebnost tedna; če 
ne bi bila takrat medijsko na višku t. i. afera Ultra, 
kandidat za osebnost pa tudi Gregor Golobič, bi 
naša Lidija zmagala.

Še v istem mesecu so štirje člani Trepetlike 
sodelovali v oddaji TV Slovenija Tarča, in sicer na 
temo Investicije v zdravstvu.

Konec junija smo se lahko udeležili izleta v Olimje. 
Na tem izletu se je prvič, čeprav je kot tajnica 
pričela delati takoj po letnem zboru članov 
društva, javno predstavila naša mlada sodelavka 
Klara Tostovršnik. Zelo je delavna, zato pa tudi 
uspešna, da se vsi kar čudimo.

V septembru so bile na treh lokacijah (Radenci, 
Portorož, Podzemelj) kot rezultat sodelovanja 
našega društva in Spominčice – Slovenskega 
združenja za pomoč pri demenci izvedene 
delavnice, zaključno srečanje je bilo 7. novembra 
v Bohinju. Za ta namen je bila izdana tudi skupna 
publikacija obeh društev – Srečanja 09.

Ta projekt, izveden na osnovi javnega razpisa 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 
s podporo firme Novartis, je dragocena izkušnja 
sodelovanja dveh društev, ki imata zelo različen 

koncept organizacije in delovanja, a tudi mnogo 
stičnih točk.

V začetku oktobra se je 12 predstavnikov Trepetlike 
udeležilo konference EPDA v Budimpešti.

Od 15. do 18. oktobra je bil na Lokvah 6. tabor 
bolnikov in skrbnikov, ki ga je – kot vedno –  
odlično vodila naša ga. Lidija Ocepek.

26. oktobra je Občina Brežice organizirala srečanje 
invalidskih društev občine. Na prireditvi se je zelo 
uspešno predstavilo tudi naše društvo.

Celotno obdobje se je društvo ukvarjalo s 
pomanjkanjem finančnih sredstev; delno je to 
posledica splošne gospodarske situacije, pa tudi 
zaradi vrste zanimivih programov – a teh bi bilo še 
več, če bi bilo več sredstev.

V IO smo sprejeli nepopularen ukrep zmanjšanja 
števila mobilnih aparatov; doreči bo treba tudi 
statutarne določbe o številu članov IO, prav tako o 
številu in poteku sej tega organa.

Verjetno sem kaj spregledal, spomnite me, dodajte 
...

Ugotavljam, da je to obdobje zaznamovala večja 
prepoznavnost društva, pri projektih Srečanja 
09 in »zadnjih Lokvah« pa je bilo zelo opazno 
uspešno medgeneracijsko sodelovanje. Veliko 
smo se družili, pogovarjali, posvetovali, spraševali, 
veliko več vemo o parkinsonovi bolezni, bolje se 
poznamo … Počasi se premika, res počasi, vendar 
se.

Srečno 2010!                                                                                                     
Urednik

ZA DOBRO VOLJO

Osemletni fantič v gostilni naroči viski. »Ti mulc, zate je mleko, ne pa viski!« Fantek začne 
jokati: »Saj so mi doma rekli, da če bom pil viski, bom dobil mačka!«

Ena resnična: Ko sem doma rekel ženi, da grem v Podzemelj na društveno delavnico, mi 
je pripravila delovno haljo …
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Četudi danes še ne znamo pozdraviti parkinsonove 

bolezni (PB), lahko simptome blažimo in 

zdravimo s celo vrsto zdravil. Z njimi skušamo 

vzpostaviti normalne koncentracije prenašalcev 

(nevrotransmitorjev) v osrednjem živčnem sistemu.

Ko bolezen napreduje, lahko tablete /injekcije 

postanejo manj učinkovite in povzročajo nihanja 

v odgovoru na ta zdravila. Simptomi se ponovno 

pojavijo, saj učinek temeljnega zdravila v zdravljenju 

PB – levodope – hitro izzveni. Eden od razlogov 

je lahko nepredvidljivo praznjenje želodca, kar 

ima za posledico, da je absorpcija zdravila iz tablet 

v črevesju neredna in so zato simptomi bolezni 

nenadzorovani.

Da bi ta vzrok odstranili, je sedaj levodopa dostopna 

v obliki gela (Duodopa). S pomočjo črpalke se 

skozi cevko (PEG-J) dovaja neposredno na mesto, 

kjer se vsrka. To pomeni, da se zdravilo Duodopa 

izogne želodcu in prispe v tanko črevo, kjer se 

večina levodope absorbira. Gel je izdelan tako, da 

omogoča stalen in enakomeren odmerek zdravila 

v krvi, zato zmanjša 

časovno izzvenevanje 

učinka levodope ter 

izboljšuje možnost kontrole 

simptomov bolezni. Zaradi 

možnosti natančnega 

določanja odmerka za 

vsakega bolnika posebej je 

lahko odziv na zdravilo zelo 

dober.

Kaj sta DUODOPA in sistem za zdravljenje?

Duodopa je kombinacija dveh dobro poznanih 

zdravil (levodopa/karbidopa) v 100 ml kasetah, ki so 

napolnjene z gelom. Kaseta z Duodopo je povezana 

s prenosnim sistemom s črpalko. Med budnim delom 

dneva se zdravilo dovaja enakomerno, običajno 

okoli 16 ur. Duodopa teče skozi cevke skozi PEG-J 

(majhna luknjica v trebušni steni), ki ga naredijo 

gastroenterologi z manjšim kirurškim posegom v 

kratkotrajni narkozi. 

Bolnik črpalko nosi v 

praktični majhni torbici, 

pripeti okoli pasu ali 

obešeni preko rame.

Obdobj nazo-
intestinalnega 
preskusa in 
določanje 
primernega odmerka

Kadar koli začenjamo zdravljenje z zdravilom, 

pričnemo z nizkim odmerkom, ki ga postopno 

povišujemo do tolikšnega odmerka, da deluje 

najučinkoviteje. Ta proces imenujemo titracija. Izbrani 

odmerek mora biti dovolj visok, da kontroliramo 

simptome, vendar ne tako visok, da bi povzročal 

moteče neželene učinke. Zato, da se izvede titracija 

zdravila, bo bolnik s PB, ki bo prejemal Duodopo, 

sprejet v bolnico (UKC Ljubljana ali UKC Maribor) za 

okoli 5 do 10 dni.

Po ocenitvi bolezni bo v bolnikov nos specializirana 

parkinsonska medicinska sestra namestila začasno 

nazo-intestinalno cevko. Ta cevka poteka skozi nos in 

skozi želodec do tankega črevesa. Skozi cevko se bo 

s pomočjo črpalke dovajala Duodopa in sestra bo s 

črpalko titrirala zdravilo.

Zdravila, ki ste jih jemali za kontrolo simptomov PB, 

bodo postopno in skladno z načrtom ukinjena. V tej 

nazo-intestinalni fazi bo v bolnici multidisciplinarni 

tim strokovnjakov nenehno ocenjeval vaš odziv 

na Duodopo in odmerke bodo titrirali tako, da 

bodo ugotovili najprimernejši odmerek za kontrolo 

vaših simptomov. Odmerke se beleži v dnevnik 

NOV SISTEM ZA ZDRAVLJENJE 
PARKINSONOVE BOLEZNI
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z diagramom, ki pokaže sliko odzivov in tako in 

omogoči natančnejšo titracijo. Potreben čas za 

optimalen učinek je odvisen od kombinacije zdravil, 

ki jih je bolnik jemal pred Duodopo.

Ko se bolnika zjutraj priklopi na črpalko, prejme 

jutranji odmerek, drugačen od stalnega odmerka 

(kontinuirani odmerek), ki ga črpalka omogoča preko 

dne. Ob izjemnih potrebah po višjem enkratnem 

odmerku in kontroli simptomov pa lahko bolnik s 

preprostim ukazom črpalki prejme dodatni odmerek 

(bolus).

Kateri postopki in oprema so potrebni?

Po obdobju nazo-intestinalnega preskušanja bo ob 

ugodnem odzivu narejen PEG-J. To je perkutana 

endoskopska gastrostoma z notranjim podaljškom 

cevke v jejunum/tanko črevo. Potreben je manjši 

kirurški postopek (20–40 minut). Medtem ko je 

bolnik rahlo uspavan, se v trebušno steno naredi 

majhna luknjica, ki dovoljuje, da se fleksibilna cevka 

vstavi preko trebušne stene (PEG) in nato vstavljena 

tanjša notranja cevka prehaja skozi PEG v tanko 

črevo (PEG-J). Ko je cevka priključena na črpalko, 

lahko Duodopa teče neposredno v tanko črevo. Po 

posegu lahko bolnik na mestu posega dan ali dva 

občuti rahlo bolečino, ki pa jo omilijo z običajnim 

zdravilom proti bolečinam. Da bolnik prepreči 

tveganje za okužbo, je potrebna nenehna skrb in 

nega mesta PEG-a, vendar bolnika o načinu primerne 

nege poučijo v bolnici. Prav tako bolnika in njegove 

svojce oziroma skrbnike specializirana parkinsonska 

medicinska sestra pouči o ravnanju s črpalko.

Neželeni učinki zdravljenja s pomočjo 
sistema in Duodopo

Duodopa ima enak profil neželenih učinkov kot 

levodopa v tabletah, zato jih morda bolnik že pozna, 

saj so opisani v vsakem navodilu za uporabo tablet 

z levodopo.

Tveganje zaradi kirurškega postopka in 
sistema medicinskega pripomočka (črpalka, 
cevke)

Namestitev opreme PEG-J zahteva kirurški postopek. 

Kakršno koli tveganje je zelo majhno, vendar vam 

bo gastroenterolog pred posegom postopek 

razložil in prav tako morebitne nevšečnosti oz. 

komplikacije v zvezi s postopkom. Težave, povezane 

z uporabo sistema cevk in črpalke, so lahko v začetku 

pogostejše: najčešče se pojavlja, da se intestinalna 

cevka pomakne nazaj v želodec, ali je blokirana, 

zapletena, zavozlana, ali se včasih poškoduje in pride 

do razpoke. Večkrat se te težave lahko reši z obrati in 

ponovno namestitvijo ali pa skozi cevko z izpiranjem 

z vodo.

Po posegu začne bolnik uporabljati sistem z 

Duodopo takoj. Da se bo rana zacelila čim hitreje, 

bo bolnik prvih 24 ur po posegu prejemal le tekočo 

hrano. Naslednji dan pa lahko bolnik uživa normalno 

hrano.

Običajno uporabljeni sistem PEG-cevk, ki jih imajo 

bolniki z Duoopo, nima omejenega roka trajnosti. 

Izkušnje nam kažejo podatek, da se zunanje cevke 

brez menjave lahko uporabljajo več let. Notranja 

cevka se včasih zamenja, in sicer kadar je potrebna 

ponovna namestitev, vendar jo imajo bolniki 

nameščeno tudi več let, zato ni potrebe po rednih 

in določenih menjavah. V primerih skrbnega in 

primernega rokovanja so iste cevke nameščene tudi 

več kot 10 let.

Irena Jesenko, mag. farm.
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Zbolela sem še mlada. Niti štirideset let še nisem 
imela. Prve neznatne bolečine so se začele 
pojavljati pri pisanju. Moja pisava je postajala vse 
manjša in vse bolj nečitljiva. Tudi vsa natančna 
dela, ki so zahtevala ročno spretnost, sem vse 
težje opravljala, doma in v službi. Bolezen je 
počasi napredovala, težave pa so se začele 
pojavljati še pri hoji. Koraki so bili kratki, nogo 
sem dobesedno vlekla za sabo. Ker sem tudi 
sama delala v zdravstvu, sem vedela, da je 
z mojim zdravstvenim stanjem nekaj hudo 
narobe. Poiskala sem zdravniško pomoč. Sprva 
so mi svetovali fizioterapijo, a so se moje težave 
stopnjevale. Zdravniki so opravljali najrazličnejše 
preiskave, a vzroka za moje slabo počutje niso 
našli. Končno sem bila s posredovanjem kolegice 
zdravnice napotena k nevrologu. Po preiskavah na 
Nevrološki kliniki so mi kmalu postavili diagnozo: 
parkinsonova bolezen.  Ob soočenju z njo se 
mi je porušil svet. Spominjam  se, da se je ravno 
začenjala pomlad, bilo je med velikonočnimi 
prazniki, jaz pa sem se nemočna spraševala, ali 
se je zame najlepši del življenja že iztekel. Potek 
bolezni in svojo nadaljnjo življenjsko usodo sem 
videla v najslabših možnih variantah. Sprva se o 
svoji bolezni nisem pogovarjala z nikomer. Po 
določenem času sem se s pomočjo nevrologa 
s Tolminskega z boleznijo soočila in se naučila z 
njo živeti. On in moji domači so me opogumljali, 
da nisem obupala. Dobila sem zdravila, tako da 
so postale bolezenske težave lažje obvladljive. 
V tem času sem se invalidsko upokojila, saj je 
vsakodnevna služba zame postala prenaporna.

Začetna terapija z levodopo mi po nekaj letih ni 
več zadoščala. Pojavljati so se začeli krči in hude 
bolečine v mišicah. Številnih neprespanih noči, 
zaznamovanih s hudimi bolečinami, ne bomo 
pozabili ne jaz ne moji domači, ki so mi skušali 
pomagati na vse mogoče načine. Potem me je 
nevrolog napotil na Nevrološko kliniko v Ljubljano. 
Tam sem se srečala z doktorjem Pirtoškom in 
njegovo ekipo. Dalj časa so spremljali moje 

stanje, me testirali in poiskali zame najustreznejšo 
terapijo. Pravi preobrat se mi je zgodil, ko sem 
začela dobivati prve injekcije apomorfina. Bolečine 
so izginile; v obdobjih, ko je zdravilo delovalo, 
sem se počutila skoraj normalno. Škoda le, da so 
bili za dne intervali dobrega počutja tako kratki. 
Leto kasneje so mi na kliniki uvedli zdravljenje 
z apomorfinsko črpalko, kar je pomenilo skoraj 
ves čas enako koncentracijo zdravila v možganih 
in s tem čez dan manj »vklopov« in »izklopov«. 
Kljub napredujoči bolezni sem se počutila bolje 
kakor prej. Zopet sem se ukvarjala s stvarmi, ki 
so me veselile:  lahko sem šla na obisk, sprehod, 
izlet, lahko sem plesala, kuhala, se ukvarjala z 
vnukinjami, skratka, na prihodnost sem začela 
gledati bolj optimistično. Zelo sem hvaležna 
doktorju Pirtošku in njegovim sodelavcem, zlasti 
sestri Lidiji, ker so mi pomagali in mi še vedno 
pomagajo. Res je, terapija z apomorfinsko črpalko 
mi pomaga precej kakovostneje preživljati 
vsakdan, čeprav se srečujem tudi z neželenimi 
stranskimi učinki zdravil. Moteči so predvsem 
nehotni zgibki, od katerih me včasih boli vse telo.

Veliko izkušenj  glede lajšanja tegob in načina 
življenja z boleznijo si izmenjujemo v Društvu 
Trepetlika – srečujemo se na predavanjih, 
seminarjih in družabnih srečanjih. Dragocene 
izkušnje, nova spoznanja, spodbude, izzivi … 
lajšajo pot vsem bolnikom. Na teh srečanjih se 
poglabljajo tudi prijateljske vezi, ki so v trenutkih, 
ko je človek bolan, nenadomestljive. 

S starostjo moja bolezen počasi napreduje. Težave 
mi povzročajo predvsem padci, ki so posledica 
nestabilne in negotove  hoje; zaradi njih se 
velikokrat poškodujem. Moji osnovni bolezni se 
pridružujejo nove: venska tromboza, poškodba 
kolena, počena medenica … Vse bolj sem odvisna 
od pomoči bližnjih. Res pa je, da si po vsaki 
poškodbi nekako opomorem. Tako vztrajam in se 
borim dalje.

Vida Rijavec

POT MOJE BOLEZNI
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V soboto, 27. rožnika, smo se člani Trepetlike iz vse 
Slovenije z manjšimi in večjimi avtobusi, kombiji 
in tudi lastnim prevozom podali na pot v Olimje, 
da bi se srečali z znanci, ki nam jih je podarila naša 
trepetlikavost.

V Olimju nas je že čakal harmonikar Danijel 
Županc, ki je z glasbo odgnal nevihtne oblake, 
a razočaranja nad tem, da iz nobenega vozila ni 
izstopila naša draga Lidija, niti glasba ni omilila. 
Nato smo se razdelili v skupine: ena si je ogledala 
samostansko cerkev in samostansko lekarno, 
druga si je ogledovala samostanski zeliščni vrt 
(moški koraki po njem so bili zelo zelo hitri), tretja 
pa znamenito čokoladnico; nakar se je krog vrtel, 
tako da je vsakdo lahko videl vse. 

Da so se nam v čokoladnici cedile sline, ni 
potrebno izpostavljati, kajti splošno je znano, da 
smo izbranci pod trepetliko ljubitelji sladkega 
greha, ki nam vzbuja občutek ugodja. Poleg 
čokoladnih dobrot smo si za domov nakupili 
še opatovih kapljic, opat pa je opozarjal na 
previdnost pri uporabi. V zvezi s stranskimi 
neželenimi učinki je poudaril, da je pri omotici 
treba odmerek znižati. Njegov blagoslov je bil 
namenjen tistim, ki so to želeli, verjetno pa tudi za 
zmerno rabo arcnij.

Potem smo se napotili navkreber – nekateri peš, 
bolj utrujene so odpeljali šoferji – na Jelenov 
greben, domačijo, na kateri se lastniki ukvarjajo z 
vzgojo jelenov. Tam smo imeli odlično kosilo, tek 
pa nam je vzpodbujal Dani s svojo harmoniko. Po 
potešitvi lakote in žeje nam je gospodar predstavil 
jelenjo čredo, razlago pa začinil s humorjem.

Nekaterim so zadišale jelenove salame in druge 
dobrote s kmetije; vse se je znašlo ob čokoladah 
in čokoladicah in patrovih kapljicah …, tako da 
imamo zdravje v zakupu. Da bi bili vešči sožitja z 
gospodom Parkinsonom, nam je gospodična Klara 

Tostovršnik pod kozolcem pripravila razumljivo 
in jasno predavanje. Mislim, da je naše mnenje 
enoglasno: držimo pesti za njen uspešni študij, saj 
vse kaže, da bo odlična zdravnica.

K polnosti doživetij v Olimju je (po mojem 
mnenju) najbolj pripomoglo srečanje s starimi 
znanci, s katerimi si lahko izmenjujemo izkušnje in 
jim brez zadrege potožimo, kajti kdo bi nas lahko 
razumel bolje?! Ob vsakem srečanju smo korak 
dlje pod trepetlikovo krošnjo, kjer uzaveščamo 
spoznanje, da smo močnejši, kot smo kadar koli 
mislili, da bomo. (Najprej me je diagnoza dotolkla, 
a brez nje mi ne bi bilo dano doživljati drugih, 
podobnih svetov posameznikov, junakov, ki se 
bolj kot z gospodom Parkinsonom – borimo sami 
s seboj.) 

Lep dan se mora zaključiti s pesmijo iz srca. Dani 
nam je zaigral na svojo frajtonarico in iz nas izvabil 
drhtenje globoke radosti in sreče biti drugačen. 
Jelenja čreda se nas ni bala, zakaj bi se nas kdo 
drug? Torej lahko samozavestno stopamo – ali 
stopicljamo – v nove dni, proti novim možnostim 
in priložnostim. Sončen dan, ki je v Olimju sredi 
nevihtne  sezone točenosih oblakov prevedril 
samo za nas, je porok za sonce v naših srcih.

Alenka Šet

IZLET V OLIMJE
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Odločila sem se strniti zadnjih 30 let, torej 30 
zrelih let, na teh nekaj listov papirja. Ubesediti 30 
pomladi, bolj ali manj »zelenih«, zdaj radostno 
kipečih do zvezd jasnega neba, zdaj plazečih 
se v blatu žalosti aprilskega dežja; 30 težko 
pričakovanih poletij s počitnicami – dolgih in 
vročih, sončnih in svetlih dni brez konca in toplih 
(pre)kratkih julijskih noči; 30 metaforično bogatih 
jeseni, enkrat prevlečenih z zlato patino zrelosti, 
drugič zavitih v sivo kopreno megle in posutih z 
mislimi o minevanju, umiranju …; in krog se vsako 
leto zaključi s trikrat 30 zimskimi dnevi; prekritimi 
z nežno belino puhastih snežink, vpetih v ledeni 
oklep in škripajoči mraz. 

Z zgornje police sem potegnila zvezek s trdimi 
platnicami, zavitimi v mehko puhasto blago 
rdeče barve. Na že nekoliko orumenelih listih so 
nanizana moja razmišljanja za obdobje zadnjih 30 
let. Teh razmišljanj pa je vseh vrst: od ognjevito 
strastnih in energičnih do mehko nežnih in 
umirjenih, od sanjavih do trdo realnih.

Obrnem list.

DNEVNIK   

»Preteklost niso dnevi, ki so minili; to so dnevi, ki 
smo si jih zapomnili.«

… OKTOBER  ‘79 …

Prva plača! Samostojnost, neodvisnost … 
odraslost. Zdaj se začenja življenje … Stara sem 
22 let. Koliko vsega bom doživela! Kaj bom z 
denarjem?! Kupila si bom nekaj lepega, da si bom 
zapomnila svoj prvi plačilni dan.

… NOVEMBER  ‘80 …

Sneg, ki je v začetku meseca na debelo prekril 
umazana tla, se počasi, a vztrajno tali. Napoveduje 
se sončna jesen. Jutra so meglena in hladna; vlaga 
požira serotonin, depresija ždi na osojah in čaka na 

žrtve. Uspešno se ji izogibam. 

… MAREC  ‘82 …

Sušec se ni izneveril svojemu imenu – sneg se 
je spremenil v majhne žuboreče potočke, ki so 
jih divje zavijajoče sape hitro posušile. Sonce 
pridobiva svojo moč. Pomlad se končno prebuja. 
Kako se je ta zima vlekla!!! Plašča in škornjev sem 
sita do grla. 

… MAJ  ‘82 …

Sem kot prebujajoči vulkan. Razgreta čustva vseh 
vrst samo čakajo ugodnega trenutka, da z vso 
silovitostjo izbruhnejo. Tako umirjena sem – na 
zunaj; šolski primer duševnega ravnovesja!!! A 
ogenj je zelo blizu.

Med vinogradi in belimi brezami sem ob kresu 
vsrkavala vase lepoto majske noči; noč, polno 
nežnosti, pozornosti, naklonjenosti … lepote. 
Sedela sva ob kresu, se »nehote in po nerodnosti« 
dotikala in se vljudno opravičevala, iskala Veliki 
in Mali voz, štela iskre, ki so prasketajoče švigale 
iz suhih smrekovih vej … Plameni so počasi 
dogorevali, dokler nista ostala samo še kup pepela 
in oblak dima. V meni pa se je ogenj razplamtel z 
vso silovitostjo.

 … Stojim na postaji. Čakam ga. V cerkvi na hribu 
petkrat zadoni zvon. Mrak se plazi po ulicah, 
prižigajo se obcestne svetilke. Pod eno od njih 
stojim. »Vsi so prihajali, njega ni b’lo,« si tiho 
prepevam, da bi pregnala tesnobo. V orokavičene 
dlani lovim snežinke in opazujem njihovo taljenje. 
Mraz se mi zajeda v kosti, oklepa srce. Pogledam 
na uro – kazalca se prekrivata na številki šest. Jaz 
pa še kar čakam. 

Ob šestih pokličem taksi in se odpeljem domov. 
Sto izgovorov najdem namesto njega in ga 
opravičujem sama sebi. Saj bo prišel in vse 

MED NEBOM IN ZEMLJO – 
ZGODBA MOJEGA ŽIVLJENJA 
OZIROMA TRPLJENJA
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pojasnil …

… Prišlo je jutro, z njim nov dan, pa naslednji tudi; 
minil je teden … Ne čakam več, ker ni čakati ne na 
koga ne na kaj. 

… POLETJE  ‘83 …

»Tople julijske noči…« Morje valovi … galebi 
kričijo … škržati ponavljajo vedno isto melodijo … 
otroci razposajeno čofotajo po vodi.

Živeti, hrepeneti, ljubiti …, nekoga razveseliti, 
puščobnega nasmejati, ponuditi roko … 

Danes oblaki, jutri sonce, danes topla sprejetost, 
jutri nedostopna hladnost; vsakega malo je bilo v 
teh počitniških mesecih.

… Spet morje, spet otroške počitniške kolonije, 
pa večeri v zavetju pinij in cipres, v soju mesečine, 
ob zvokih kitare, skrivnostni pogledi, čarobni 
dotiki, nežnost …, občutek breztežnosti, nebeške 
blaženosti…

… Preselila sem se v svoje stanovanje. Uživam v 
urejanju. Vsak dan mi v glavo šine kakšna nova 
zamisel in komaj čakam, da jo uresničim.

Dopust je bil mešanica dela in razvedrila.

… SEPTEMBER  ‘83 …

»Leva, desna, ena, dve, naša … v šolo gre.«

Ja, ja, začela se je. Šola namreč … in služba 
zame. Jesen trka na vrata. Ne zahajam več med 
vinograde in bele breze. Sem in tja se s pogorišča 
še dvigne dim, a iz pepela se ne rodi Feniks. Ostal 
je le še kup pepela. 

Živim za sobotne večere, ki jih s prijateljicami 
preživim ob glasbi, in plešem, plešem, plešem … 
do onemoglosti … in brezmejno uživam.

… MAREC  ‘84 …

Lahko bi zapela: »Teh 25 pomladi – v meni zrelo 
žensko že budi …« Ja, četrt stoletja sem že na 
planetu Zemlja!!! Sem tipična predstavnica 
svojega nebesnega znamenja. Ljubim vodo v vseh 
njenih oblikah; solze so nekje v očesnih mešičkih 
vedno pripravljene, da se izlijejo – bodisi od sreče 
bodisi od žalosti. Privlačijo me nedosegljivi moški. 
Umiram od zaljubljenosti in hrepenenja in se 

smilim sama sebi! Pa navsezadnje je življenje prav 
lepo, le da ga ne znam (nočem?) sprejemati brez 
zapletanja. Pepel pa še kar tli.

… Prvi zvončki so že pobelili breg za hišo. 
Pogumno in radovedno dvigajo svoje drobne 
krhke glavice in se nastavljajo soncu. Sem in 
tja je še najti zaplato snega. Vse vaze so polne 
pomladnega cvetja. Za to poskrbi mlajša sestra.

… Sredi tedna sem se po dolgem času zapeljala 
med breze in vinograde. Razbrskala sem pepel, da 
ga je razpihal veter. Tako se je še enkrat končalo 
nekaj, kar se niti dobro začelo ni. 

Samo enkrat sva se še srečala. Brez besed sva šla 
drug mimo drugega. Govorile so le oči: moje so 
obtoževale, njegove so se opravičevale.

 … DECEMBER ‘84 …

Prav po otroško se veselim decembrskih praznikov 
– božiča in novega leta. Vse grdo se skrije v 
blišču okraskov in tisočerih pisanih lučk. Sveti 
večer, jaslice, betlehemska luč, pesem zvonov 
… Orehova potica, mamini žlikrofi z domačo 
prekajeno klobaso, kristalni kozarci … – tisoče 
izrečenih in pritajenih želja; tudi takih, za katere že 
vnaprej vemo, da nikoli ne bodo izpolnjene …

… MAREC  ‘85 …

Predvečer prvega pomladnega dneva je nocoj. 
Pomlad ne prebuja samo rastlinja. Tudi jaz sem vsa 
v »popkih«, v prebujanju, v pričakovanju …

Čas je najboljši zdravnik, prav zares. In tudi slaba 
izkušnja je dobra izkušnja. In vse se zgodi, kot se 
mora. Je že tako menda najbolj prav.  

… POLETJE  ‘85 …

Čustva so se spet prebudila. Srce trepeta od sreče. 
Sreča – ta skrivnostna dama, tako izmuzljiva, 
tolikokrat nedosegljiva, s tisočerimi obrazi – je 
kot metulj tiho, počasi in neopazno sedla name 
… in se mi pustila ujeti. Moja sreča ima prijazne 
sivomodre oči, ki hudomušno kukajo izpod rahlo 
kodrastih las. Ime ji je Ljubezen. Kot rosa se je 
spuščala name in me prevzemala bolj in bolj. 
Princ mojega srca ni prijahal na belem konju, ni se 
prelevil iz žabe. Rodil se je kot Boticellijeva Venera 
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– iz penečih valov ob izviru Krke. Prepustila sem 
se toku življenja – srcu zaupala krmilo …: naj se 
zgodi, kar mi je zapisano v zvezdah!

… Na parkirišču zaklepam avto. Zagledam ga, 
kako me med množico ljudi in avtomobilov išče 
s pogledom. Maha mi in se smeje. Kako blažen je 
občutek, da na svetu nekomu pripadaš, mu nekaj 
pomeniš, nekomu, s katerim se zliješ v popolnost. 
Stečem mu v objem. Ljubim in sem ljubljena.

… Sobotni večer. Sediva v temačnem kotu vaške 
gostilne. Zvoki harmonike se odbijajo od sten 
in izgubljajo v cigaretnem dimu. Razgreta telesa 
se zibajo v ritmu glasbe. Gledava se. Brez besed. 
Saj niso potrebne. V njegovih zenicah vidim svoj 
odsev. Polne iskric so. Vsa sanjava se potopim 
vanje. Tako sem srečna!

… BOŽIC  ‘85 …

Vsakih nekaj minut odprem omarico poleg bele 
bolnišnične postelje. S hvaležnostjo se zazrem v 
leseno hiško, obloženo z mahom, in tri keramične 
figurice – Sveto družino. Prinesel mi jih je, da ne 
bom tako sama na božični večer. ON. Ob vsakem 
pogledu nanje čutim njegov nežni objem. Kako 
ga ljubim! 

… MAJ  ‘86 …

»Moj najlepši mesec je maj …«, mesec mladosti, 
mesec ljubezni, rasti, zelenja … Vse kipi, se dviga, 
dehti. Gozd se koplje v pomladnem soncu; svojo 
zrcalno podobo odseva na gladini rečne lepotice, 
ki ga objema kot smaragdna ogrlica. Kočevski 
Rog je prava podoba raja: nežno zelene krošnje 
bukev, nedolžno beli in krhki cvetovi črnega trna 
in elegantne temno zelene smreke se pozibavajo v 
ritmu, kakršnega jim narekuje veter.

Zadnji majniški dan je. V beli satenasti obleki, 
ki sem si jo ukrojila in sešila kar sama, kar naj bi 
nevesti prineslo nesrečo, in s šopkom iz rožnatih 
orhidej stojim pred ogledalom, iz katerega zre 
vame najsrečnejša ženska. Danes je moj poročni 
dan.

… JESEN  ‘88 …

»Zbudite se, gospa! Gospa, zbudite se!« Nekje od 
daleč je prihajal glas. S težavo sem odpirala oči. 

Zakaj me ne pustijo spati?! Tako utrujena sem. V 
spodnjem delu trebuha me skeli in peče. V srcu še 
bolj. Kaj so mi naredili? 

»Gospa, morali smo vam odstraniti …« 
Nadaljevanja nisem več slišala. Mojo dušo je 
pogoltnila tema. Solze so se razlivale po obrazu, 
telo je krčevito drhtelo v joku. Nemočno sem 
strmela v strop. »Gospa, ne jokajte; lahko bi bilo še 
huje, lahko bi umrli!« je tolažeče bodrila prijazna 
zdravnica. Prav tega sem si v tistem trenutku 
želela. Umreti, ničesar več čutiti, samo umreti …

… Prišel je na obisk. Kako hudo mi je bilo povedati 
resnico! Objeta sva jokala oba. Dolgo in brez 
zadrževanja. Nikoli ne bom pozabila besed, s 
katerimi me je večer pred odhodom v bolnico 
opogumil in mi vrnil voljo do življenja: »Zakon je 
zveza med možem in ženo. Poročil sem se s teboj, 
ker te imam rad. Če bodo otroci, bodo, če jih ne 
bo, jih pač ne bo.« Vso svojo bolečino sem izlila v 
pesem.

Odraščala sem v objemu trav, 

v naročju sonca dozorela.

Na valovih Krke se je z njim

v pomladi ljubezen razcvetela.

V zaupanju in spoštovanju sva

novo – skupno pot začela.

Zvezda sreče je nad nama

z vso močjo žarela.

Potem pa –

Bele stene, vonj po etru in resnica,

ki je močno, močno bolela.

Da ne bom nikoli mati, 

sem komaj, komaj doumela.

Kako zelo sem tisti čas trpela!

Kako zelo sem svoje dete si želela!

A sem z leti otopela,

življenje, kakršno pač je, sprejela.
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… MAJ  ‘89 …

Zemlja je prepotovala več kot pol orbite, jaz pa še 
vedno blodim po labirintu svojega življenja in se 
iščem. Nekaj mesecev nisem pisala. Bilo je preveč 
hudo. Bolečina ni šla v besede. Bili so dnevi, ko 
nisem zaužila grižljaja; bila so jutra, ko sem se 
prebujala z rdečimi, izjokanimi očmi, in večeri, ki so 
me odsotno in bledo zavili v črno temo noči. Svet 
je brez barv, ljudje brez obrazov, sonce ima temne 
oči, sive žarke … v mračnem kotu sobe prežita 
name otožnost in brezup. Ne jočem več, ker sem 
izjokala vse solze. Svet se mi je sesul.

… MAJ  ‘96 …

Sedem let nisem pisala dnevnika! Nisem čutila 
potrebe. Bolečina je počasi izginjala. Posvetila 
sem se drugim stvarem. On je najboljše, kar 
se mi je zgodilo v življenju: pozoren, ljubeč, 
spoštljiv, razumevajoč …, skratka, dober. Veliko 
sva potovala, hodila plesat in se imela čudovito. 
Danes sva se vrnila iz Pariza. Konec meseca bova 
poročena 10 let.

… MAJ  ‘02 …

Začele so mi padati stvari iz rok, tresejo se mi 
roke, na tipkovnici pritisnem večkrat isto črko – ne 
namenoma, noge se mi zapletajo, ne ujamejo več 
plesnega ritma …

Zdravniki pravijo, da sem v »meni«; morda je vzrok 
depresija. Brskam po internetnih staneh in vedno 
bolj verjetna se mi zdi moja slutnja. Povem svoje 
strahove, a me tolažijo, da to ne more biti, da sem 
še premlada … 

Diagnoza je zelo verjetna, čeprav še ni potrjena: 
PB. Resnice ne morem sprejeti! Še celega imena 
bolezni ne morem izgovoriti! Šele 45 let imam! 
Postala sem robot. V službo in domov, v varno 
zavetje štirih sten. Smilim se sama sebi. Ne ljubi se 
mi niti naličiti niti lepo obleči kot nekoč … NIČ!

… JESEN  ‘03 …

Narava umira, umira tudi moja duša. Moje srce 
je scefrano kot jesensko listje. Zakaj ne morem 
dosanjati svojih sanj? S čim sem si zaslužila, 
da tako trpim? Vedno sem vsem pomagala, 
nikomur nič slabega naredila, še želela ne. Zakaj 

mi je usoda namenila toliko hudega? Vedno sem 
skušala živeti po načelu, da ni sramotno pasti, 
ampak obležati; da se je treba pobrati in iti dalje. 
Kako naj vstanem?

 

Drevo sem,

ki so porezali mu veje,

češ da zastirajo pogled.

Drevo sem, 

ki svoje odmrle veje

žalostno steguje v svet.

… MAJ  ‘06 …

Ležim na kavču. Dežuje. Kapljice polzijo po šipi in 
puščajo mokro sled. Spremljam njihove vijugaste 
poti. Nekaj se jih združi in skupaj nadaljujejo pot. 
Zamižim in se prepustim spominom.

Kot v kakšnem solzavem romantičnem 
ljubezenskem filmu oživljajo minula leta: večeri, 
ko sva med zrelimi travami lovila kresničke in 
vonjala pravkar posušeno seno, nabirala smeh v 
dlani; trenutki, ko sva se stapljala v eno bitje in se 
s srci dotikala zvezd na nebu – mlada, ZDRAVA, 
svobodna kot metulja, polna načrtov … 

O, srečni časi,

kako ste daleč,

kako spomin na vas živi,

kako ob tem srce trpi,

kako nazaj si jih želi.

O, grenke ure, 

kako ste dolge, 

kako življenje me boli,

kako duša ranjena skeli,

kako lepota vsa ob tem zbledi.

Danes je 20 let najinega zakona. 20 let 
brezpogojne ljubezni, v najžlahtnejšem pomenu 
besede! Kot reka je – iz živahno žuborečega 
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gorskega potočka z bistro in svežo studenčnico 
nastane široka, počasi tekoča reka, nič več tako 
čista, nič več tako poskakujoča čez kamenčke; 
večkrat kalna in umazana, z globokimi tolmuni 
in nepredvidljivimi vrtinci. A teče naprej; tudi čez 
ovire, le precej dlje traja in več moči porabi.

… MAREC  ‘09 …

Sem nepoboljšljiva optimistka, pravijo, da preveč 
zahtevna do sebe in neskončno vztrajna. Moja 
lestvica vrednot in prioritet se je sicer močno 
spremenila, a lestvica še vedno je. In skušam ji čim 
bolj slediti. Včasih, ko je najhuje, se razjočem in si 
dopustim malo samopomilovanja. Padam in se 
pobiram. Hvala Bogu – imam trdno oporo – Njega 
– mojega NAJDRAŽJEGA. 

 

V mehkih, toplih očeh 

najdem luč in svetlobo 

v najbolj črnih dneh.

Na nežno božajočih dlaneh

se umiri moje krčevito telo 

v dolgih neprespanih nočeh.

   Iskreno ljubeč nasmeh

    mi pomaga vzdržati,

    ko sem čisto na tleh.

Magda K. Hočevar 

NA POTI

Na tej poti, moji poti,

Mi je velika vzpodbuda,

Če me obkrožajo ljudje,

Z močno voljo, motivacijo

in

Inspiracijo.

NARAVA ZAJEBAVA

Velika pričakovanja,

Izjalovila dejanja.

Mnogo sonca,

Ki ga ni konca,

Rešuje senca,

Trpijo vratna vretenca.

Gala kosilo,

Z juho,

Za desert,

Toča na suho!

Toča debela,

Z neba jasnega priletela.

Vse pred sabo mlela,

Ošabna in debela,

Tolkla po solati

In na novo urejani trati.

Nastradal je radič.

In vse ostalo,

Vsakega po malo,

Vzel je hudič.

Vojko Grosar
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Adana, Turčija (20.–29. 7. 2009)

Od 20. do 29. julija 2009 je v turškem mestu Adana 
potekala prva poletna šola na temo parkinsonove 
bolezeni (PB) – www.parkinsonsummerschoo.
com. Idejni ustanovitelj poletne šole je 
tridesetletni zdravnik iz Nizozemske, Paul de Roos. 
Poletna šola je nova oblika izobraževanja, pri kateri 
so v ospredju študentove sposobnosti, pacientove 
potrebe in pridobivanje novih veščin na področju 
timskega dela. Udeleženci aktivno sodelujejo, 
razvijajoč sposobnosti reševanja problemov, 
komunikacijo in javno nastopanje. Namen 
tovrstnega izobraževanja je pripraviti inovativen 
predlog za raziskovalni projekt. 

Število udeležencev na poletni šoli je bilo 
omejeno na 30 študentov s področja medicine, 
farmacije, psihologije in zdravstvene nege iz 
cele Evrope. Poletne šole smo se udeležile tudi 
tri Slovenke, in sicer Nadja Jarc, diplomantka 
Medicinske fakultete v Ljubljani (MF v Ljubljani), 
Mateja Smogavec, študentka 5. letnika MF v 
Mariboru, in Klara Tostovršnik, študentka 2. letnika 
MF v Ljubljani. 

Osnova priprave predloga za raziskovalni 
projekt je bilo usklajeno sodelovanje s člani 
ekipe, začetek pa je predstavljal brainstorming 
(metoda za reševanje problema, pri kateri vsi 
člani skupine prispevajo svoje ideje v kratkem 
času). Delo je potekalo v skupinah s po štirimi 
člani. Študentje smo zbrali vse ideje, ki so tako ali 
drugače povezane s PB, in se glede na to razdelili 

v skupine, ki so se podrobneje ukvarjale z izbrano 
temo. Zbiranje in iskanje podatkov je temeljilo na 
brskanju po spletu, naš moto pa je bil, najti čim 
več člankov, ki bi potrdili našo teorijo oz. jo ovrgli.

Slovenska ekipa je skupaj z diplomantko farmacije 
iz Turčije pripravila predlog za raziskovalni 
projekt z naslovom Korelacija med prioni in 
parkinsonizmom (Correlative Study Establishing 
possible connection between prions and 
parkinsonism in neuroscientists and blood 
recipients). Predloge so ocenjevali različni 
strokovnjaki, ki so ali bili prisotni na poletni šoli 
(med najuglednejšimi sta zagotovo bila prof. dr. 
Wolters, chair of World Federation of Neurology 
Parkinsonism & Related Disorders Research group, 
in prof. dr. H. Steinbusch iz EURON graduate 
school in Neuroscience) ali so ocenjevali predlog 
preko interneta ali preko videokonference on 
line (finalna predstavitev predlogov). Naš projekt 
je bil zelo dobro ocenjen in je prejel nagrado za 

PRVA POLETNA ŠOLA O 
PARKINSONOVI BOLEZNI
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najinovativnejši projekt poletne šole. 

Dosežek za slovensko ekipo niso bile le nagrada 
za najinovativnejši projekt in možnosti, ki smo 
jih s tem dobile (udeležba na različnih kongresih, 
priprava plakatov, različni članki), ampak tudi 
čast organizirati poletno šolo v Ljubljani. Poletna 
šola bo potekala od 19. do 27. 7. 2010, glavna 
organizatorka pa sem Klara Tostovršnik, študentka 
2. letnika medicine. Organizacija poletne šole 
je velika čast tako za Medicinsko fakulteto kot 
za Univerzo v Ljubljani, saj se poletne šole tako 
ali drugače udeležijo različni strokovnjaki iz cele 
Evrope. Poleg že omenjenih nagrad pa je bila 
slovenska ekipa nagrajena tudi s kotizacijo za 
udeležbo na Svetovnem kongresu o parkinsonovi 
bolezni v Miamiju na Floridi v decembru 2009, kjer 
bo ena izmed vročih tem ravno vprašanje, ali je PB 
prionska bolezen.

Pomembno je zavedati se, da lahko prioni igrajo 
pomembno vlogo pri nevrodegenerativnih 
boleznih. Vprašanje prionov ostaja zanimivo tudi 
v zvezi z idiopatsko parkinsonovo boleznijo (IPB), 
ki je najpogostejša oblika parkinsonizma. Na 
podlagi vseh znanih dejstev lahko predpostavimo, 
da so prioni eden izmed možnih vzrokov za 
nastanek IPB – z nadaljnjim raziskovanjem bi tako 
dobili boljši vpogled v patogenezo in razvoj PD. 
Nove informacije, ki bi jih prinesle študije, bi tako 
lahko pripomogle k učinkoviti preventivi, zgodnji 
diagnozi in navsezadnje k razvoju novih zdravil.

Parkinsonizem je termin, ki opisuje motorične 
motnje, kot so bradikineza, rigidnost, tremor 
in motnje ravnotežja. Parkinsonizem je lahko 
prisoten pri različnih kliničnih stanjih, zato je težko 
določiti specifične okoliščine in jih nato razlikovati 
od IPB. Naslednja patološka komponenta našega 
projekta so prioni. Prioni so abnormalne tvorbe 
nevronske membrane glikoproteinov PrPC, ki je v 
možganih zastopana v velikih količinah. Prioni, ki 
jih že poznamo, zelo redko prizadenejo substantio 
nigro, vendar odgovora, zakaj je tako, ne 
poznamo. V zadnjem času se vse bolj nagibamo k 
dejstvu, da prioni vstopijo v centralni živčni sistem 
via gastrointestinalni trakt, nervus hypoglossus in 

vohalni pletež.

PB je kronična napredujoča bolezen, katere 
vzroka ne poznamo. Motorični znaki se pojavijo 
zaradi propadanja dopaminergičnih nevronov 
v substantii nigri in posledično pomanjkanja 
dopamina. V 90 % parkinsonove bolezni najdemo 
lewyjeva telesca sprva v vohalnem pletežu in 
gastrointestinalnem traktu, kasneje pa se razširijo 
tudi v centralni živčni sistem. Najpogostejša 
prionska bolezen je creutzfeldt-jakobova bolezen 
(CJB). Incidenca CJB se v večini evropskih držav 
ujema z incidenco PB (Nemčija, Francija, Italija, 
Nizozemska). Podobnosti med tema dvema 
patološkima spremembama sta nas vodili do ideje, 
da sta morda povezani. Podobnosti sta analogija 
v incidenci CJB in PB v evropskih državah kot 
tudi patohistološke spremembe pri prionskih in 
nevrodegenerativnih boleznih, specifične lokacije 
nahajanja lewyjevih telesc pri PB, ki se ujemajo z 
vstopnimi mesti prionskih infekcij.

Glede na zgoraj našteta dejstva naj bi obstajala 
povezava med prioni in razvojem parkinsonizma. 
Incidenca prionskih bolezni in parkinsonizma 
je pri Jehovovih pričah znatno nižja kot pri 
nevroznanstvenikih. 

Potrditev korelacije med prioni in razvojem 
parkinsonizma (nizka incidenca prionskih bolezni 
in parkinsonizma pri Jehovovih pričah in visoka 
incidenca prionskih bolezni in parkinsonizma 
pri nevroznanstvenikih) bi nas vodila k odkritju, 
da je parkinsonizem posledica prenosa prionov 
via kri in via izpostavljenost prionom, značilnim 
za parkinsonizem, ki jih najdemo v možganih 
parkinsonika.

Že dolgo časa je znano, da lahko prioni povzročijo 
nevrodogenerativne bolezni, torej tudi PB, vendar 
doslej ni bila narejena še nobena raziskava, ki 
bi dokazala povezavo med znanimi prioni in 
parkinsonovo boleznijo. 

Klara Tostovršnik  
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Zgodba o sodelovanju

Vse skupaj se je začelo zelo nedolžno, skorajda 
abstraktno: nekje konec februarja 2009 mi je prof. 
Pirtošek po e-pošti pisal, da je ravno zapazil (oz. 
so mu o tem poročali) nekakšen razpis Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), in mi 
namignil, da če bi si lahko vzel nekaj časa, bi se 
morda nanj dalo kaj prijaviti.

Rok za oddajo projekta je bil seveda kratek, kot se 
to pri razpisih praviloma godi, tako da sem imel 
takrat (konec februarja) na voljo slaba dva tedna, 
da pregledam razpisno dokumentacijo, dobim 
dobro idejo in pripravim vse potrebno za prijavo 
projekta.

Takrat seveda sploh še nisem vedel, da se bo na 
projekt prijavila Trepetlika; pravzaprav nisem vedel 
niti tega, kaj bomo v okviru projekta sploh počeli.

Če sem čisto iskren, sem med prebiranjem 
razpisne dokumentacije pravzaprav začel dvomiti 
že o tem, ali se bo dalo projekt tako prikrojiti, 
da bo sploh sodil v okvirje ZZZS-jevega razpisa: 
razpis je bil namreč primarno usmerjen na 
farmacevte, in sicer z namenom »izboljšanja 
kakovosti predpisovanja in uporabe zdravil« ter 
»promocije pravilne in varne uporabe zdravil«.

No, pod zadnjo točko – da ne rečem pod »razno« 
– sem le našel rubriko, za katero nismo bili 
popolnoma mimobežni: rubriko, v okviru katere bi 
dejansko lahko postorili nekaj na našem področju, 
tj. nekaj za nevrodegenerativne bolezni, nekaj za 
bolnike in – zakaj pa ne? – nekaj za svojce.

Rubrika, pod katero smo le prijavili projekt, je bila 
navsezadnje: »promocija zdravja, zdravega načina 
življenja in kakovostnejšega življenja z boleznijo”. 
Krasno, ne?

Ko je bil širši vsebinski okvir enkrat postavljen, 
je zelo hitro postalo jasno, da se ustanova, kot 
je Klinični center Ljubljana, na ta projekt ne 
bo mogla prijavljati, saj nima pravih referenc: 
naše javne zdravstvene ustanove so namreč 

v preteklosti zelo malo postorile za rubriko 
»promocija kakovostnega življenja«.

Odločitev je bila torej jasna: prijavilo se bo društvo, 
ki ima na tem področju že izkušnje in izvedene 
referenčne projekte. Tu se je Trepetlika kar sama 
ponujala – ostalo je le še vprašanje, kaj bomo 
pravzaprav počeli.

O tem, zakaj je pomembno, da tudi svojci 
bolnikov z nevrodegenerativnimi motnjami 
možganov dobijo psihološko in informacijsko 
podporo, na tem mestu ne bomo razpravljali. 
Stvar je sama-po-sebi-umevna in na zahodu tudi 
že izdatno implementirana. Tudi v to, zakaj se v 
našem prostoru o svojcih še vedno relativno malo 
govori, se na tem mestu raje ne bomo spuščali: 
kar je za tole zgodbo pomembno, je le to, da sva 
s prof. Pirtoškom storitev »podpora svojcem« 
identificirala kot pomembno specifično potrebo 
društva in našega prostora vobče. Kasneje se je 
izkazalo, da niti nisva veliko zgrešila: v Trepetliki so 
to osnovno idejo projekta bolj ali manj enoglasno 
podprli, na terenu pa je tudi kar dobro zaživela.

 Če me danes vprašate, od kod mi ideja o 
partnerstvu Trepetlika-Spominčica, vam sam ne bi 
znal zadovoljivo odgovoriti. Zdela se mi je dobra 
ideja takrat – in dobra se mi zdi še danes, četudi 
sedaj vidim, da je »sodelovanje« v slovenskem 
prostoru še vedno dokaj eksotična ideja.

Meni osebno se je zdelo sodelovanje s 
Spominčico koristno iz več razlogov: na 
področju podpore svojcem ima Spominčica 
kot združenje za pomoč pri demenci izdatne 
izkušnje (saj pomaga primarno svojcem – za 
bolnike je praviloma že malce pozno, da bi se jih 
kaj dosti novega naučilo); poleg tega gre tako 
pri parkinsonovi bolezni kot pri večini demenc 
za nevrodegenerativne motnje možganov, 
kar pomeni, da se tudi člani obeh društev 
borijo (vsaj v določenem smislu) za isti paket 
javnozdravstvenih storitev.

Pa tudi: če sem se pri evropskih projektih česa 
naučil, je to, da so ravno partnerski projekti 
praviloma najučinkovitejši: s sodelovanjem, 
izmenjevanjem izkušenj in prenosom dobre 

SrEčANJA 09
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prakse se zaradi več sodelujočih, boljših referenc 
in večje kritične mase najhitreje največ naredi; 
in tako se na danem področju tudi zares kaj 
premakne.

In seveda: več kot nas je, bolj je veselo.

Sodelovanje med Trepetliko in Spominčico se mi 
je torej zdelo v vseh pogledih dobra ideja. Tej svoji 
dobri veri lahko sedaj gladko rečem naivnost.

***

Seveda je bilo na tisti točki vse skupaj še bolj – 
abstraktno. Bil je to nek projekt, neka zamisel, ki 
sem jo rodil po slabem tednu popoldanskega 
mozganja. Podpora svojcem, izkustvene skupine, 
pokrivanje odrezanih regij, soočanje z boleznijo 
ob sodelovanju društev, transfer in rast društvene 
mase ..., same načeloma dobre ideje in lepe 
besede, ki pa niso imele pravega mesa, ker še niso 
imele pravega avtorja: konec koncev bo le društvo 
tisto, ki bo prijavilo ta projekt, ne jaz.

Ne bom rekel, da je faza prevajanja – torej faza, ko 
sestopamo iz sfere lepih besed v sfero prerivanja 
za glasove – potekala gladko in brez zatikanj. 
Seveda – ko spregovorijo društva, spregovorijo 
ljudje: in ko spregovorijo ljudje, govori najprej 
lastna korist, z njo pa strah pred izgubo lastne 
koristi. In vse prepogosto je slednje močnejše 
od prvega, posebej kadar zraven spregovori še 
pripadnost.

A navsezadnje smo se le našli skupen jezik 
– priznam, da nisem bil vedno prepričan, da 
govorimo o isti stvari – torej, nazadnje smo se le 
nekako poenotili, da bi bilo fino stopiti skupaj in 
organizirati stvar, od katere bi vsi kaj pridobili.

 No, zadevo so torej požegnali na obeh društvih in 
tudi ZZZS nam je dejansko namenil nekaj sredstev 
(četudi tretjino manj, kot smo načrtovali). 

Projekt »Podpora in izobraževanje starejših 
bolnikov z nevrodegenerativnimi motnjami 
možganov in njihovih svojcev« je torej lahko 
zaživel.

***

Hvala bogu nam drugi sponzor – Novartis – ni 

rezal sredstev tako kot ZZZS, zato smo konec 
koncev lahko spravili skupaj kar soliden projekt.

***

O poteku samega projekta – to je o vseh 
pripravah, klicarjenju, pisarjenju, sestankovanju, 
vožnji sem in tja, prerekanju itd. – ne bi razpredal 
preveč na dolgo. Ljudje pač sodelujemo tako 
in drugače, znamo to in ono ter si pod istimi 
besedami predstavljamo popolnoma različne 
stvari, posebej ko delajo skupaj novi ljudje, se ne 
kaže preveč zanašati na to, da bi vsi vse razumeli 
enako.

Moram pa reči dvoje:

1. Pogrešal sem bolj neposreden razgovor med 
društvoma: četudi so sodelavci vsak na svoji strani 
dobro opravili svoje delo, sem šele proti koncu 
projekta začel opažati nekaj podobnega dejanski 
interakciji. Prej sem jaz vseskozi deloval kot 
posrednik, torej sem bil dobesedno – koordinator 
projekta.

2. Hkrati pa: z osrednjo ekipo Trepetlike in z 
dislociranimi regijskimi predstavniki Spominčice 
– z g. Kolmanom, go. Likar in s Klaro na eni strani 
ter z go. Kopilovič, go. Keček in go. Petraš na 
drugi strani – smo lepo sodelovali. Promptno in 
zanesljivo, z obilico dobrih idej in volje za (so)
delovanje.

Na kratko pa:

Poletje je bilo živahno: ko smo se konec junija 
ravno dobro zmenili, kaj vse bo treba do avgusta 
postoriti in kdo vse bo to počel, sem odrinil 
na enomesečno potovanje po zahodni Evropi. 
Organizacijska ekipa je kasneje priznala, da jih je 
takrat vse malo zaskrbelo, ali ne bo morda celoten 
projekt ostal le na papirju.

Mobilna tehnologija nas seveda ni pustila na 
cedilu – človek je dandanes lahko v pisarni 
praktično kjer- in kadarkoli. Z g. Kolmanom – 
jaz v Franciji, Portugalski in Španiji, g. Kolman 
pa med vikendico in Ljubljano – sva spravila 
skupaj lično publikacijo/zbornik »Srečanja 09«. V 
publikaciji smo predstavili glavne akterje, namen 
in obseg projekta, poleg tega spored vseh srečanj 
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in pa seveda zbirko kratkih prispevkov naših 
predavateljev in delavničarjev, iz katerih se lahko 
vsak, ki je zainteresiran, marsičesa nauči.

Jaz sem skrbel za vsebino: kdo bo pisal, kaj bo 
pisal in koliko bo pisal – in seveda, da bo napisano 
v roku (hvala!) – g. Kolman pa je skrbel za tehnično 
plat lektoriranja, postavljanja in tiskanja.

Rezultat ste najverjetneje že imeli v rokah, če pa 
ne, se ga da na Trepetliki še vedno dobiti. Hvala 
vsem avtorjem za kakovostno branje.

V avgustu smo začeli s terenskim delom, tj. 
z mrzlično pripravo srečanj: predavatelje/
delavničarje smo že uskladili, glede prostorov in 
oglaševanja pa še zdaleč ni bilo vse dogovorjeno. 
Nazadnje nam je le nekako uspelo: prostore smo 
dobili (četudi nekatere za (pre)visoko ceno), vabila, 
publikacije in plakate smo s pomočjo regijskih 
enot kar na široko razposlali in tako srečanja 
izpeljali kvalitetno in z relativno visoko udeležbo.

Organizirali smo tri celodnevna srečanja, na 
katerih je predavalo oz. vodilo delavnice 17 
različnih strokovnjakov (nekateri so bili na več 
kot enem srečanju) s področja nevrologije, 
psihologije, psihiatrije, fizioterapije, delovne 
terapije in socialnega dela.

Na teh srečanjih smo našteli 231 udeležencev. 
V Radencih jih je bilo 41, v Portorožu 110, v 
Podzemlju pa 80.

Potrebe so očitno večje, kot se zavedamo.

Srečanja so bila po oceni prisotnih zelo dobra 
(povprečna ocena povsod nad 4, tj. »prav dobro«), 
po oceni nas organizatorjev pa tudi: prijetno 
vzdušje, kvalitetna predavanja, živahne delavnice 
in – dobra hrana.

Seveda ni šlo vse tako gladko, kot smo načrtovali: 
nekaj lokacij je bilo kar malo preluksuznih 
za naš žep in srečanja so bila morda malce 
predolga (na nekaterih sem že jaz skoraj dremal, 
medtem ko so udeleženci – »starejši bolniki z 
nevrodegenerativnimi motnjami možganov in 
njihovi svojci« – še vedno veselo diskutirali). Kot 
vedno bi se tudi tokrat dalo še več iztržiti od 
medijev, predvsem pa razviti kaj konkretnejšega 
glede trajnejšega razvoja društvenih storitev.

A kakor pravijo: iz napak se učimo.

In eden najvrednejših izplenov tega projekta – 
poleg zadovoljnih udeležencev – je ravno ta: 
Trepetlika in Spominčica lahko sodelujeta, še več: 
1 + 1 = 3. Predsednici sta že skoraj na »ti«, govora 
je o naslednjem – še boljšem – skupnem projektu, 
tako da ...

Prej pa:

nas čaka le še tista češnjica na vrhu torte, tista pika 
na i, ki bo celo stvar lepo zaokrožila, ali pa ne ... V 
času, ko to pišem, so me ravno klicali z Ministrstva 
z zdravje, da se minister Miklavčič žal ne bo mogel 
udeležiti zaključnega srečanja, da pa morda pride 
državni sekretar ... Držimo pesti.

Vid Vodušek

SrEčANJE EPDA V BuDIMPEštI
Letos je EPDA (Evropsko združenje za 
parkinsonovo bolezen) pripravilo že 8. 
multidisciplinarno konferenco, ki je tokrat potekala 
4. in 5. oktobra 2009 v Budimpešti, glavnem mestu 
Madžarske. Med kratkim bivanjem v Budimpešti, 
ki ima bogato zgodovino, smo si uspeli ogledati 
njihove številne mostove, ki povezujejo Budim 
na eni strani reke s Pešto na drugi strani, stavbo 
parlamenta, njihovo znamenito ulico, ki je 
znana po svoji trgovski in gostinski ponudbi, ter 
razgledno točko, od koder se vidi celotno mesto.

Konferenca je trajala 2 dni. Iz Trepetlike se 
je konference udeležilo 12 članov. V soboto 
smo poslušali različna predavanja evropskih 
strokovnjakov in predstavitve nekaterih 
madžarskih organizacij, ki se ukvarjajo z bolniki s 
parkinsonovo boleznijo. V nedeljo pa smo se lahko 
udeležili delavnic nordijske hoje, hidroterapije ter 
govorne terapije.

V soboto dopoldne smo poslušali zanimiva 
predavanja strokovnjakov o apomorfinski črpalki, 
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duodopi in globoki možganski stimulaciji (DBS). 
Zanimivo je bilo slišati indikacije in kontraindikacije 
za izbiro zdravljenja, torej razloge za in proti 
uvedbi apomorfinske črpalke oziroma duodope ali 
izvedbi operacije oziroma DBS. Strokovnemu delu 
je sledilo okusno in pestro pripravljeno kosilo. Po 
kosilu so nam predstavili programe, ki jih izvajajo 
na Madžarskem in ki pripomorejo k socializaciji 
parkinsonikov, njihovemu premagovanju različnih 
težav ter jih spodbujajo, da počnejo stvari, ki 
jih veselijo in osrečujejo. Sama sem bila zelo 
navdušena nad temi tremi predstavitvami. Da 
boste laže razumeli, o čem govorim, vam bom na 
kratko predstavila vse tri.

Prva predstavitev je imela naslov People with 
Parkinsonism in conductive education (Vodeno 
izobraževanje bolnikov s parkinsonizmom). 
Predavateljica Birinyi nam je predstavila njihov 
center, v katerem izvajajo učenje oz. rehabilitacijo 
na več nivojih in v sodelovanju z različnimi 
strokovnjaki. Poleg celotne predstavitve centra 
so nam predvajali simpatičen videoposnetek ene 
obravnave, in sicer fizioterapevtsko obravnavo, 
med katero so bolniki glasno peli, šteli in govorili 
(vaje so izvajali sede na stolu in med hojo). S to 
metodo spodbujajo kvalitetnejši govor ter boljšo 
mobilnost njihovih varovancev oz. bolnikov.

V drugi predstavitvi z naslovom »Hand in Hand« 
(Z roko v roki) so se nam predstavili bolniki, ki so 
bili vključeni v dejavnosti izven zavoda. Bolnike 
v tem programu so spodbujali k dejavnostim, ki 
jih radi počnejo, a mislijo, da jih ne zmorejo več. 
Tako so nam predstavili bolnico, ki je rada šivala 
in je želela svoji vnukinji sešiti krilo; bolnika, ki je 
želel prevoziti zelo dolgo pot s kolesom; bolnico, 
ki je rada šivala gobeline; bolnika, ki je rad kiparil; 
nekoga, ki je želel napisati knjigo. Ti bolniki so bili 
v okviru omenjenega programa deležni podpore 
in usmeritve, da so prav vsi dosegli svoj želeni cilj.

Tretji program pa je nosil naslov »Mamma mia – I 
am a person with Parkinson’s« (»Mama mia – 
imam parkinsonovo). Predstavili so nam skupino 
parkinsonikov obeh spolov in različnih starosti. V 
tej predstavitvi so bila zelo dobro predstavljena 

njihova srečanja, ki so vsebovala različne skupinske 
vaje, del aerobike, ples, razne koreografije. Videti 
je bilo, kako ljudje uživajo v skupnih srečanjih, 
pozitivni energiji, smehu in prijateljstvu.

Na koncu napornega dneva pa je sledila še 
demonstracija nordijske hoje, ki so nam jo prikazali 
parkinsoniki iz skupine »Hand in Hand«.

V nedeljo je bil dan delavnic. Sama sem se 
udeležila delavnic nordijske hoje in hidroterapije. 
Glede na to, da sem vodnica nordijske hoje in 
naše izobraževanje doslej ni vsebovalo nobenih 
posebnih navodil in postopkov, kako bolnika s 
parkinsonom naučiti pravilne izvedbe nordijske 
hoje, sem želela videti, ali v tujini za bolnike 
s parkinsonovo boleznijo uporabljajo kakšne 
posebne tehnike in pristope. Z veseljem sem 
ugotovila, da se njihova tehnika prav nič ne 
razlikuje od moje, ki so me je naučili med mojim 
izobraževanjem. Sem pa dobila nekaj novih idej 
za vaje, ki se izvajajo za ogrevanje ali pri vmesnih 
postankih in jih dotlej še nisem videla.

Druga delavnica je bila hidroterapija. Tudi na tej 
delavnici sem zelo uživala. Zamislite si bazen z 
ravno prav toplo vodo, fizioterapevtko, ki je ob 
bazenu demonstrirala in štela vaje, te pa smo 
vsi, ki smo bili v bazenu, ponavljali za njo. Sama 
nimam tako velikih izkušenj z vodenjem vaj v 
bazenu, tako da sem tudi tukaj izvedela kar precej 
koristnih informacij, ki mi sedaj pridejo zelo prav.

Zadnja predstavitev, ki ni spadala v sklop 
delavnic, je bila odprta diskusija z naslovom 
Tips and Tricks (Nasveti in triki pri parkinsonikih). 
Na tej predstavitvi smo prišli do pomembnega 
zaključka, da mora vsak bolnik najti svoj način, 
kako odreagirati v določeni neprijetni situaciji (npr. 
kako odreagirati v množici ljudi, da ne bi prišlo do 
zamrznitev hoje, kako preprečiti padec oz. kako 
najvarneje pasti, da se ne bi poškodovali …).

Če bi o celotnem srečanju radi izvedeli več 
oziroma prebrali povzetke predavanj, na spletni 
strani www.epdaeu.com poiščite rubriko Speakers 
and Abstracts

Andreja Kancilija, dipl. fizioterapevt
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( Lokve, 15.- 19. oktobra 2009 )

Lokve nad Novo Gorico so bile že šestič prizorišče 
prijetnega druženja in izobraževanja bolnikov in 
skrbnikov (tokrat nas je bilo 26), z nami pa so bili 
tudi strokovnjaki, ki so predstavili posamezne 
teme, usmerjali potek razgovorov in vodili 
delavnice.

Gornji stavek se mi zdi v nekaterih delih kot prepis 
iz nekega suhoparnega poročila, kajti to niso bila 
predavanja, temveč prijetni razgovori o temah, ki 
jih že kar poznamo, ni pa bilo dolgočasno, saj je 
sestra Lidija tabor krmarila zelo uspešno, tako da 
smo slišali veliko novega in zanimivega.

Naj vam predstavim posamezne teme, kot so 
potekale po skrbno pripravljenem sporedu.

Nevrologinja dr. Milica Kramberger nam je 
predstavila Parkinsonovo bolezen prvih pet 
let, govorila je tudi o demenci. Zelo opazen je 
njen slog: natančen in razumljiv, zato smo si upali 
zastaviti veliko svojih vprašanj.

Višja medicinska sestra Mojca Prusnik nas je 
seznanila s temo Joga in parkinsonova 
bolezen, seveda predvsem z osnovnimi 
praktičnimi vajami. Tako zavzeto nas je usmerjala 
in korigirala, kot bi bilo izvajanje joge njen osnovni 
poklic.

Medicinska sestra Katarina Medic je prikazala temo 
Tai-či in parkinsonova bolezen. Pri izvedbi vaj 
je upoštevala naše slabše poznavanje tai-čija in 
omejeno gibljivost.

Diplomirana fizioterapevtka Tanja Merzel je 
zelo uspešno izvedla temo Fizioterapija kot 
del zdravljenja parkinsonove bolezni; s 
simpatičnim pristopom je do sodelovanja pri vajah 
pripravila tudi tiste, ki so težje gibljivi, ali pa druge, 
ki niso kazali prevelikega zanimanja.

Sveže diplomirana fizioterapevtka Andreja 
Kancilija je s pravim žarom izvedla temo Kaj 
dosežemo z nordijsko hojo pri parkinsonovi 
bolezni. Čestitamo tudi za diplomo!

V soboto, kmalu po kosilu, je bilo predvideno 
Kulturno presenečenje.

Ko se je pred nami pojavila skoraj cela družina 
Šet, razen gospodarja Pavleta, ki je iz zadnje vrste 
očitno vse nadziral, na odru z njimi pa je bila tudi 
naša Klara, smo se spomnili zadnjega letnega 
srečanja na Vrhu nad Boštanjem.

Prisluhnimo, ti pa znajo!

Napovedi ge. Alenke Šet, da bomo poslušali 
Menarta, so sledili pesnikovi verzi, izrečeni z 
mladimi glasovi Vide, Janka, Klare, pa tudi Alenke. 
Spomnil sem se, ko so nam v šoli pesmi recitirali 
profesorji, včasih tudi igralci, vsi pa so bili starejši. 
Gospod Menart, škoda, da ne morete več slišati 
teh mladih glasov!

Alenka, vemo, da si odlična lektorica, povej, ali 
odličen izbor pesmi za naša nekoliko nemirna 
ušesa mogoče sodi v terapijo za tvojega 
parkinsona? Če je tako, potem je to zahtevna, pa 
tudi zanimiva bolezen!

6. TABOR BOLNIKOV S 
PARKINSONOVO BOLEZNIJO IN 
NJIHOVIH SKRBNIKOV
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Kako že gre zahvala? Hvala, ne, to je preveč 
vsakdanje … Čudovito!

Menart nam je še zvenel v ušesih, ko so se pred 
nami pojavile mladenke z inštrumenti, na platnu 
je pisalo Zvezdice. Saj je res izgledalo tako. Kot 
mlade pravljične vile! Iz Ivančne Gorice! Nives, 
njena sestra Jolanda in njuni sestrični Anamarija 
ter Aleksandra so nam zaigrale in zapele stare in 
malo manj stare pesmi.

Bili smo navdušeni, tudi kakšna solza je pritekla, 
ob takih glasovih spomini še hitreje prihajajo iz 
pozabe …

Pravijo, da zvezde sijejo vsem ljudem, tokrat pa so 
Zvezdice svetile samo na Lokvah!

Diplomirana psihologinja Veronika Ručna 
se je odkritosrčno lotila zelo delikatne teme 
Življenje s kronično bolnim in za njega, 
kaj lahko naredim zase. V začetku smo bili 
malo zadržani in nerodni, potem pa smo se 
razgovorili, neposrednost mlade psihologinje nas 
je opogumila, da smo celo skupaj iskali rešitve 
nekaterih problemov.

Udeležencem, bili smo samo skrbniki, sta posebno 
presenečenje pripravili naši mladi sodelavki 
Klara Tostovršnik in Nives Ramač, sicer študentki 
medicine, ki sta (istočasno s predavanjem gospe 
Ručna za skrbnike) z bolniki izvedli Likovno in 
glasbeno delavnico. Presenečenje je bilo v 
tem, da smo iz pritličja nenadoma zaslišali petje in 
vriskanje. Sestra Lidija je videla, da smo radovedni, 
kaj se dogaja, zato je odšla v spodnje prostore; 
hitro se je vrnila vsa smejoča, in če se prav 
spomnim, je bilo rečeno, da je spodaj tako veselo, 
da je škoda motiti. Kasneje, ko smo tudi sami 
videli vesele obraze sodelujočih parkinsonikov in 
zanimive risbe ter naši mladenki s kitarama, nam je 
postalo jasno, od kod veselje.

Hvala, Klara in Nives, prepričan sem, da na tej 
delavnici parkinsoniki niso mislili na svojo bolezen, 
tablete ...

Zadnji dan se je začel s temo prof. dr. Mojce Kržan, 
dr. med., Sodelovanje bolnika s parkinsonovo 
boleznijo pri zdravljenju z zdravili. Ob 

dejstvu, da o zdravilih za parkinsonovo bolezen 
že kar nekaj vemo, prof. Kržanova pa je bila med 
nami na Lokvah že večkrat, smo se dogovorili, da 
bo podajanje teme potekalo v obliki razgovora 
oziroma vprašanj in odgovorov. 

Ponovno smo ugotovili, kako široko je znanje in 
poznavanje naše sogovornice.

Naša Lidija Ocepek, dipl. med. sestra, je že na 
začetku sklenila, da bo svojo temo Kaj morata 
vedeti bolnik in družina o parkinsonovi 
bolezni kot mimogrede podajala ves čas tabora, z 
vključitvijo aktualnih vprašanj, ki se bodo pojavila 
pri obravnavi posameznih tem. To ji je odlično 
uspelo. Svojo temo nam je podala na nek nov 
način, in sicer – glede na zanimanje udeležencev 
in njihova vprašanja – z vključitvijo aktualnih 
dognanj. Sestra Lidija, kako vam to uspe?

Ali vaši kolegi medicinci po Sloveniji vedo, kaj 
pomenijo tabori na Lokvah za bolnike, ali to vedo 
v Kliničnem centru, razen redkih? Obljubim, da 
bom o tem spregovoril na seji Sveta pacientov v 
naslednjem mesecu.

Ko poskušam zaokrožiti vtise o taboru, se mi 
vseskozi ponuja misel, da so ti tabori, zadnji 
pa še posebej, tudi primer medgeneracijskega 
sodelovanja – kar je letos v Sloveniji kar malce 
modna muha. Tega nismo posebej načrtovali, 
še manj pričakovali, a Nives in Klara v Likovni in 
glasbeni delavnici sta svojo mladostno energijo 
darovali vsenaokrog.

Vsak tabor na Lokvah je zanimiv tudi zaradi 
prijaznosti in truda naših gostiteljev – osebja 
Hotela Winkler, ki skrbi za naše dobro počutje, tako 
da čedalje bolj drži ugotovitev neke udeleženke 
lanskoletnega tabora, da je za parkinsonike to 
najlepši, včasih pa tudi edini dopust.

Franci Kolman
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26. oktobra 2009 so je v Dvorani Savice Zorko 
v Knjižnici Brežice predstavilo devet invalidskih 
društev oziroma društev bolnikov, med njimi tudi 
Društvo Trepetlika. V našem imenu je ob slikovni 
projekciji spregovoril gospod Jože Kožar, ki je 
pripravil tudi razstavo Trepetlikinih publikacij.

Ob izbrani liriki Neže Maurer in Wyslawe 
Szymborske ter glasbenimi začimbami v izvedbi 
dijakov, članov KUD Franjo Stiplovšek Gimnazija 
Brežice, so prisotni podoživeli sporočilo prireditve, 
namreč da so prave mere, da so prave poti! Ena 
izmed njih je ta, ko smo zbrani skupaj vsi, ki 
ljubimo življenje in ga čutimo kot nekaj lepega. 
Naše misli pa naj se dotaknejo tudi tistih, ki 
nimajo moči ali podpore, da bi pokukali iz svojega 
zapredka, iz trdnega oklepa bolezni. Mi imamo 
srečo – srečo, da lahko potožimo drug drugemu 
in se veselimo drug z drugim. Da pa bi se še 
bolje spoznali, je ta dan kot nalašč: je možnost 
in priložnost, da se pokažemo, da združimo 
svoja prizadevanja za čim polnejše bivanje in 
obogatimo svet s svojimi spoznanji, dosežki, s tem 

da smo taki, kot smo.

Po kulturnem programu s predstavitvami društev 
je sledila pogostitev, ki jo je pripravila Občina 
Brežice. 

Zahvaljujem se pobudnikom prireditve, torej 
Občini Brežice, in gospe Veroniki Felicijan, ki je nas 
– trepetlikovce – povabila k sodelovanju; čeprav 
smo bili v tem okolju doslej neznani, si upam trditi, 
da bo poslej drugače.

Hvala izvajalcem programa, Hani, Maji, Kristjanu, 
ter Alešu in Mihi, ki sta poskrbela za tehnično plat 
prireditve; in Pavlu za dekoracijo iz bučk in rogoza. 
Oba z možem sva vesela, da imava take dijake.

(V tej številki Trepetlike je name naslovljeno 
vprašanje o vlogi umetnosti v mojem življenju: 
v njej in iz družine črpam moč, da zabavam 
gospoda Parkinsona, ki ob spoznanjih velikih 
mojstrov besede onemi – in takrat moje bolečine 
poniknejo, da lahko pletem svoje misli v odrešilni 
potok, ki teče iz otroštva in poji suho prst na 
poljanah mojega besedovanja.) 

A. Šet

ZA DOBRO VOLJO

Moški se v bolnišnici prebudi iz narkoze: »Vsi ste v belem – sem že v raju?« »Janez, kakšen 
raj neki, saj vidiš, da sem jaz tukaj, tvoja Roza«

»Vaša žena bo operirana, poseg pa bo treba plačati in zanj podpisati soglasje.« ??? »Se ne 
morete odločiti?? Mar bi raje plačali pogreb?!« »To ne, ne bi rad plačal obojega …«

DAN BOLNIKOV IN INVALIDOV 
OBčINE BrEŽICE


