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BESEDA UREDNIKA

Kdo bi si mislil, da 20 let lahko mine 
tako hitro! Samo malo se obrneš, pa je 
leto naokoli ... Če pa imaš še toliko dela 
kot dosedanji urednik glasila Trepetlika 
Franci Kolman, potem čas teče še 
hitreje.

Rezultati njegovega dela so vidni v 
vseh številkah glasila. Že samó navedba 
strokovnih člankov o naši bolezni (v tej 
številki jih omenjamo), dokazuje, da je 
moral za prepričevanje strokovnjakov, 
da so si vzeli čas in napisali prispevke, 
vložiti mnogo truda in časa.

Zaradi obilice obveznosti, ki jih 
ima Franci Kolman, je Izvršni odbor 
predlagal, da bi urednikove dolžnosti 
prevzel jaz. Nalogo sem sprejel po 
Francijevi obljubi, da mi bo pomagal.

Ker je do zamenjave urednika prišlo v 
času praznovanja 20-letnice TREPETLIKE, 
je glasilo oblikovano temu primerno. 
Upam, da vam bo vsaj malo všeč.

Ker glasilo ustvarjamo zase, bi vas ob 
tej priložnosti povabil, da Trepetliko 
sooblikujemo s skupnimi močmi. Pišite 
nam o svojih doživetjih, razmišljanju, 
delu, občutkih … – verjemite, da bo 
zanimalo tudi druge.

Za konec pa v imenu vseh: Franci 
Kolman, hvala za dosedanje uspešno in 
požrtvovalno delo pri ustvarjanju glasila 
Trepetlika.

Jože Hudarin
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PROGRAM OSVEŠČANJA JAVNOSTI 
IN OBLASTI

Društvo Trepetlika je v zadnjih dveh 
oziroma treh letih opravilo razgovore 
z vodstvi Nevrološke klinike, UKC v 
Ljubljani, UKC v Mariboru, Ministrstvom 
za zdravje, ZZZS ter s predstavniki še 
nekaterih drugih pristojnih institucij 
in vsem poslalo pisne obrazložitve o 
zapostavljanju in neustreznih pogojih 
zdravljenja bolnikov s parkinsonovo 
boleznijo in drugimi ekstrapiramidnimi 
motnjami. Na problematiko smo 
opozarjali tudi v različnih medijih. 
Odločili smo se, da v naslednjih mesecih 
akcijo ponovimo in nadgradimo.

Tokrat smo bogatejši za izkušnje iz 
dosedanjih poskusov. Smo dobro 
pripravljeni in podpira nas tudi Evropsko 
združenje za parkinsonovo bolezen 
(EPDA). Namen našega programa je s 
to težko boleznijo in njenim vplivom 
na vsakodnevno življenje seznaniti 
predvsem nosilce odgovornosti za 
družbenopolitične odločitve, da bodo 
s fi nančnimi sredstvi podprli povečanje 
obsega zdravstvenih storitev za to 
nevrodegenerativno motnjo. Bolniki, 
katerih število v Sloveniji hitro narašča, 
namreč niso deležni najboljšega 
zdravljenja in oskrbe, saj se število 
nevrologov specialistov in drugega 
potrebnega medicinskega osebja ni 
spremenilo že skoraj 20 let. Po mnogo 
letih životarjenja v povsem dotrajanih in 
neprimernih prostorih stare nevrološke 
klinike v Ljubljani so po 13 letih gradnje 

vodilni strokovnjaki za to bolezen v 
Sloveniji dobili prostore v novi NK UKC v 
Ljubljani, vendar imamo bolniki na voljo 
manj postelj, kot smo jih imeli pred 
selitvijo. Da bi javnosti in odgovornim 
posameznikom kar najbolje predstavili 
življenje ljudi s parkinsonovo boleznijo, 
smo se povezali z EPDO in prevedli 
brošuro, v kateri bolniki z vsega 
sveta razkrivajo svojo lastno usodo 
in življenjske zgodbe. Težave pri 
parkinsonovi bolezni so pri vsakem 
posamezniku nekoliko drugačne, vsak 
dan je za bolnika nov izziv. Upamo, da 
bodo pristojni med branjem knjižice, ki 
smo ji dodali tudi prilogo o razmerah v 
Sloveniji, začutili željo po sodelovanju 
z nami, da bi lahko več kot 7000 
bolnikom omogočili ustrezno podporo 
pri soočanju s to kronično nevrološko 
boleznijo.

Osveščenost ljudi o poteku parkin-
sonove bolezni, stranskih učinkih zdravil, 
vsakodnevnih izzivih, zlasti pa o njenih 
hitro rastočih socialnih in ekonomskih 
vplivih na družbo je ključnega pomena. 
Brošura poudarja pomen čimprejšnje 
postavitve diagnoze in začetka 
zdravljenja, da bi tako upočasnili 
napredovanje bolezni in ohranili 
bolnikom čim višjo kakovost življenja, 
prikazane pa so tudi ekonomske in 
socialne težave, ki za obolelega in 
njegovo družino ter za celotno družbo 
predstavljajo veliko breme – še posebej 
v poznih fazah bolezni. Predstavniki 
bolnikov in skrbnikov bomo skupaj z 
ekipo Centra za ekstrapiramidne bolezni 
v okviru Oddelka za bolezni živčevja na 

OSVEŠČANJE
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NK UKC v Ljubljani organizirali nekaj 
predstavitev. Ekipa je visoko cenjena 
tako doma kot v tujini, a žal premajhna, 
da bi bila na razpolago vsem obolelim, 
ki čakajo na pregled pri specialistu tudi 
več kot eno leto. Pričakujemo udeležbo 
članov parlamenta, vlade in njenih 
resorjev, vodstev UKC iz Ljubljane in UKC 
iz Maribora, zdravstvenih zavarovalnic, 
regionalnih zdravstvenih ustanov in 
drugih odgovornih institucij. Njim in 
javnosti, ki pa jo bomo osveščali na 
tiskovnih konferencah in naših nastopih 
v medijih, bomo skušali dopovedati, 
kolikšno fi nančno breme bo Slovenija 
utrpela, če se takoj ne loti sanacije stanja 
in ne vzpostavi pogojev za zgodnje 
zdravljenje hitro rastočega števila 
parkinsonskih bolnikov, ki z napredovalo 
boleznijo predstavljajo vedno večji 
strošek za družbo. Večina članic EU je na 
tem področju precej pred nami, saj so 
že pred leti spoznali, da je ekonomsko 
veliko bolj upravičeno odločno povečati 
zdravstvene zmogljivosti kot pa čakati 
in se srečati z zelo resnim ekonomskim 
in družbenim problemom. Osveščenost 
o parkinsonovi bolezni je torej nujno 
povečati. To je celo naša obveza!

Boris Škapin

PREVEDENE NOVICE IZ EPDE PLUS:

Razgibavanje “varuje proti 
parkinsonovi bolezni”

Iz ZDA prihajajo dokazi, ki potrjujejo 
trditve, da dolgoročna vadba varuje 
pred propadom celic, ki proizvajajo 
dopamin, in mitohondrijev, ki 
proizvajajo energijo.

Študija, predstavljena na kongresu 
Neuroscience 2009 v Čikagu, ZDA, je na 
modelu miši s kronično parkinsonovo 
boleznijo pokazala, kako gibanje varuje 
proti parkinsonskim simptomom.

»Klinična poročila že nekaj časa 
dokazujejo, da gibanje in telesna vadba 
lahko izboljšata telesno kondicijo in s tem 
gibljivost ljudi s parkinsonovo boleznijo, 
a do sedaj še nihče ni demonstriral – ne 
klinično ne na laboratorijskih modelih – 
ali s tem lahko odložimo napredovanje 
degeneracije nevronov,« pravi avtor 
Yuen-Sum Lau z univerze v Houstonu. 
»Študija je imela namen raziskati to 
možnost in preučiti, kako telesna vadba 
varuje mitohondrije, ki so energijska 
tovarna celic.«

Študija je razkrila, da so telesno trenirane 
parkinsonske miši izkazale statistično 
pomembno višjo vsebino možganskega 
dopamina in razkrile večjo aktivnost 
možganskih mitohondrijev kot fi zično 
neaktivne miši. Bolje pa so se izkazale 
tudi na testu ravnotežja. Lou še pove: 
»Raziskava prinaša znanstven dokaz, da 
dolgoročna telesna vadba možganske 
mitohondrije in celice, ki proizvajajo 
dopamin, varuje pred napredujočo 
degeneracijo.«

Raziskavo je omogočil tamkajšnji 
Nacionalni inštitut za nevrološke  

EPDA PLUS
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bolezni in možgansko kap.

Podvrženost kmetovalcev in 
vrtnarjev parkinsonovi bolezni

(Napisal: Dominic Graham)

Študija razkriva, da delo s pesticidi 
statistično pomembno poveča tveganje 
za razvoj nevroloških obolenj.

Raziskovalci so odkrili, da imajo vrtnarji 
in kmetovalci, ki uporabljajo pesticide, 
v primerjavi z ostalimi ljudmi do 
trikrat večjo možnost, da bodo razvili 
parkinsonovo bolezen. V Veliki Britaniji 
je še vedno v uporabi veliko pesticidov, 
za katere velja, da so nevarni, a čeprav so 
nekateri že prepovedani in umaknjeni iz 
prodaje, v telesu delujejo in ostajajo še 
desetletja.

Novi dokazi skupine raziskovalcev z 
ameriškega Inštituta za parkinsonovo 
bolezen kažejo, da izpostavljenost 
kateri koli od treh kemikalij (uničevalcu 
plevela 2,4- diklorofenoksiocetni kislini 
oziroma 2,4-D, insekticidu, imenovanem 
permetrin, ali uničevalcu plevela, 
imenovanem parakvat) trikratno poveča 
tveganje za razvoj nevroloških obolenj.

Laboratorijski testi kažejo, da pesticidi 
uničujejo celice, ki proizvajajo dopamin 
– spojino, ki po možganih prenaša 
sporočila in pomaga kontrolirati gibanje 
mišic.

V študiji Inštituta za parkinsonovo 
bolezen so 519 ljudi (zdravih in obolelih 
za parkinsonovo boleznijo) povprašali 
po njihovi službi in izpostavljenosti 
različnim vrstam kemikalij. V poklicnem 

življenju je bilo pesticidom izpostav-
ljenih 44 ljudi s parkinsonovo boleznijo 
in 27 drugih prostovoljcev. Ugotovitve 
raziskave kažejo, da imajo tisti, ki v 
službi uporabljajo pesticide, 80 % več 
možnosti razviti parkinsonovo bolezen 
in da pri ljudeh, ki delajo v kmetijstvu, a 
niso izpostavljeni pesticidom, verjetnost 
za parkinsonovo bolezen ni večja kot pri 
ostali populaciji.

Georgina Downs – gospa, ki je lansko 
leto v zvezi z uporabo pesticidov vložila 
tožbo na britansko visoko sodišče – 
pravi: »Čeprav so ugotovitve te študije 
povezane s poklicno izpostavljenostjo, 
avtorji priznavajo, da tudi druge oblike 
izpostavljanja pesticidom lahko vplivajo 
na ogromno ljudi. Na podeželju je 
na območju s pesticidi škropljenih 
polj na milijone prebivalcev vsako 
leto izpostavljenih ponavljajočim se 
»koktejlom« pesticidov, in to v mnogo 
primerih po več desetletij.«

Dr. Kieran Breen, direktor raziskovanj 
v Britanskem PDS, pravi, da »naraščajo 
evidence« o povezavah med pesticidi 
in parkinsonovo boleznijo. Hkrati 
navaja podatek zadnje raziskave pri 
bolnikih s parkinsonovo boleznijo, ki 
kaže, da jih je bilo zgolj 9 % dolgotrajno 
(več kot eno leto) izpostavljenih 
pesticidom in herbicidom. »To pomeni, 
da pri nekaterih ljudeh pesticidi lahko 
pripomorejo k smrti živčnih celic in s 
tem k parkinsonovi bolezni, vendar 
najverjetneje niso edini vzrok.«

Prevedla: Mojca Mak

EPDA PLUS
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POROČILO O DELU V LETU 2009

V letu 2009 smo aktivnosti izvedli v okviru nacionalnih in lokalnih programov, in to v 
različnih krajih in več regijah. Za več kot 7000 slovenskih bolnikov smo pripravili enajst 
programov, ki so potekali v obliki enodnevnih seminarjev, predavanj oz. delavnic 
ali celo kot večdnevni »tabor«, organizirali pa smo tudi redno tedensko vadbo ter 
se srečevali v društvenih prostorih v Ljubljani ali v regijskih centrih. Udeleženci 
programov praviloma ne nosijo stroškov (razen za prehrano) oz. je njihova participacija 
le simbolična.

Glavni vir fi nančnih sredstev za delovanje društva je Fundacija za fi nanciranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Kot vsako leto je društvo tudi lani 
kandidiralo na njen razpis z dobro utemeljenimi programi. Za izbrane programe 
fundacija prispeva dobro polovico vseh sredstev, razliko pa dobimo z javljanjem na 
druge razpise, z donacijami in članarino.

V letu 2009 je imelo društvo naslednje prihodke:

• članarina 4.274,00 €
• prispevki članov 5.545,00 €
• dotacije 213,10 €
• dotacije iz proračuna 900,00 €
• dotacije občine 204,41 €
• donacije pravnih oseb 12.450,00 €
• donacije fi z. oseb 10,00 €
• donacija FIHO 32.430,87 €
• donacije iz dohodnin 1.618,47 €
• dohodki iz drugih javnih fundacij 2.100,00 €
• donacije pravnih oseb 10.000,00 €
• obresti 17,46 €                   

 Prihodki SKUPAJ 69.763,31 €

Izvedeni so bili naslednji programi:

1. ŠOLA VARNE HOJE IN PREPREČEVANJE PADCEV PRI BOLNIKIH S PARKINSONOVO 
BOLEZNIJO

Antiparkinsonska zdravila imajo majhen učinek na ravnotežje in na blokade med hojo, 
zato se morajo bolniki za vzdrževanje in ohranjanje stabilnosti naučiti uporabljati 
pozornostne procese in nadomestne gibalne strategije (za izvedbo sedenja, vstajanja 
in obračanja med hojo). Namen programa je naučiti bolnike specifi čnih vaj za ohranitev 
in izboljšanje mišične moči. V okviru programa je bila posebna pozornost posvečena 
preprečevanju dejavnikov za padce.

POROČILO
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Ker imajo bolniki pogosto težave z dihanjem, so se naučili tehnik za izboljšanje 
dihanja.

Program je bil izveden na Lokvah in v Olimju.

Porabljeno: 1.572,12 €

2. DNEVNI CENTER

Druženje bolnikov in njihovih skrbnikov ima velik pomen in pripomore k 
izboljšanju kakovosti življenja. Bolniki so manj depresivni, več vedo o svoji bolezni 
in bolj optimistično zrejo v bodočnost. Vsebina tega programa vključuje: strokovna 
predavanja (o bolezni, zdravljenju, načinu premagovanja nemotoričnih znakov 
bolezni, npr. depresije, o izgorelosti skrbnikov), različne akcije ob svetovnih dnevih 
bolnikov z motnjami gibanja, redna družabna srečanja, delavnice, različne strokovne 
in družabne dejavnosti.

Program je društvo izvajalo na sedežu v Ljubljani, nadalje v Zrečah, Strunjanu, Kranju, 
Radencih, Portorožu, Bohinju, Podzemlju.

Porabljeno: 5.451,0 €

3. DOBRO IZOBRAŽENA BOLNIK IN DRUŽINA – BOLJ KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE

Program je namenjen bolnikom s parkinsonovo boleznijo in njihovim svojcem. 
Vsebina programa temelji na aktivnostih, ki niso zajete v obvezni zdravstveni program 
in posegajo v sfero izobraževanja, svetovanja, spodbujanja samopomoči in graditve 
mostov med bolnikom in strokovnimi delavci.

Poleg naštetega pa imajo danes zdravniki v ambulantah zelo omejen čas za pregled 
enega bolnika. Medicinska sestra z usmerjenim znanjem pa lahko s programom, 
izvedenem v drugačnem okolju (bolnišnično velikokrat slabo vpliva na bolnika), s 
pogostimi srečanji veliko pripomore k izboljšanju zdravstvenega in splošnega stanja 
bolnika in družine.

V program so bili vključeni bolniki in njihovi svojci, ki vedo, da je poleg enega ali dveh 
obiskov pri zdravniku na leto potrebno storiti za zdravje in kakovost življenja še veliko 
več.

Porabljeno: 2.014,24 €

4. TABORI LOKVE

V Trepetliki smo ponosni, da nam je v zadnjih štirih letih uspelo pripraviti in razviti 
program, za katerega velja zelo veliko zanimanje in za katerega so ocene udeležencev 
izredno visoke.

Tako smo tudi lani izpeljali 2 tabora na Lokvah pri Gorici.

Gre za tri- ali štiridnevno srečanje bolnikov in njihovih skrbnikov (tabor), ki se zberejo 

POROČILO
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z namenom, da bi spoznali ljudi, obremenjene s podobnimi težavami in problemi, in 
da bi srečali tudi strokovnjake za posamezna področja. Program se odvija na Lokvah, 
vasici nad Novo Gorico in na 900 m nadmorske višine, in sicer v manjšem družinskem 
hotelu in njegovi prijazni okolici. Nekatere aktivnosti lahko potekajo tudi na prostem, 
npr. joga, nordijska hoja in druge oblike rekreacije – pa tudi vaje s fi zioterapevtom 
in celo likovne ter glasbene delavnice. Posebno zanimivost predstavlja vsakodnevni 
jedilnik, ki ga predpiše strokovnjakinja za prehrano, upoštevaje omejitve, ki veljajo 
za bolnike, in ga šef kuhinje že odlično obvlada, saj jedem v splošno zadovoljstvo in 
dober tek vseh udeležencev doda enkratno obliko in okus. Ob večerih se udeleženci 
sprostijo ob različnih družabnih dejavnostih, ki jih pripravijo sami. Ankete ob zaključkih 
teh taborov vedno znova potrjujejo zadovoljstvo udeležencev in primernost formata, 
ki smo ga izpopolnili v teh štirih letih in katerega koristnost potrjujejo tudi leto vnaprej 
razprodana mesta (skupina do 34 udeležencev).

Izredno pomembno je tudi, da je na taboru ves čas prisotna parkinsonska sestra 
Lidija Ocepek, ki je pobudnica tabora in je vse tabore do sedaj tudi vodila. Pri tem 
je vsakokrat teme tako prilagodila, da so bile zanimive za bolnike, ki so na taborih 
že sodelovali, novi bolniki pa so tudi izvedeli vse, kar je v začetku bolezni potrebno 
vedeti.

Porabljeno: 4.941,52 €

5. OHRANJANJE SAMOSTOJNOSTI PRI IZVEDBI OSNOVNIH IN ŠIRŠIH DNEVNIH 
AKTIVNOSTIH PRI OSEBAH S PARKINSONOVO BOLEZNIJO

Program temelji na učenju izvajanja smiselnih vsakodnevnih aktivnosti, kot so: skrb 
zase, produktivnost in prosti čas. Cilj je izboljšati kakovost življenja bolnikov in njihovih 
svojcev z izvajanjem dejavnosti, ki jih javno zdravstvo ne more zagotoviti. Program 
smo izvedli v Zrečah, Radencih, Podzemlju, Portorožu.

Porabljeno 1.830,43 €.

6. DEPRESIJA IN PARKINSONIZEM

Predavanja in učne delavnice o prepoznavanju depresije in možnosti samopomoči pri 
bolnikih s parkinsonizmom smo izvajali tako, da so bolniki imeli možnost pogovora in 
posveta. Program je bil izveden na Lokvah, v Portorožu, Podzemlju, v Radencih.

Porabljeno: 1.572, €.

7. DRUŽENJE MLADIH Z BOLNIKI S PARKINSONIZMOM – PREMAGOVANJE 
GENERACIJSKEGA PREPADA

S programom želimo učvrstiti vezi med bolniki in mladimi, predvsem z dijaki in 
študenti. Program je zasnovan na izjemno dobrih izkušnjah, ki smo si jih v Trepetliki 
pridobili s sodelovanjem s študenti medicine, ki so v preteklih letih z raziskovalnimi 
projekti (devet je bilo nagrajenih s Prešernovo nagrado Medicinske fakultete) vstopili 
v svet bolnikov s parkinsonovo boleznijo. Bolnike so spremljali na izletih, bili z njimi 

POROČILO
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na družabnih prireditvah, nam pomagali pri organizaciji srečanj bolnikov. Ves čas pa si 
pridobivali znanje tudi o psiholoških in zdravstvenih vidikih parkinsonove bolezni.

V letu 2009 je društvo študentki medicine omogočilo udeležbo na poletni šoli v 
Adani v Turčiji, kar se je lepo obrestovalo. Še z dvema zdravnicama, od katerih ena že 
aktivno sodeluje v društvu, je pokazala nenavadno samostojno mišljenje in je zaradi 
svojih sposobnosti in znanje zadolžena, da podobno poletno šolo izpelje v letu 2010 
v Ljubljani.

K sodelovanju smo povabili še eno študentko medicine, kar je pripomoglo, da so 
bolnikom na razpolago še dodatne možnosti.

Porabljeno: 2.317,90 €

8. PROGRAM OSVEŠČANJA IN INFORMIRANJA JAVNOSTI, LASTNO ZALOŽNIŠTVO

Dosedanje izkušnje kažejo, da so ekstrapiramidne motnje med prebivalci Slovenije 
zelo malo poznane. Z osveščanjem in informiranjem se bo zid med bolniki in 
javnostjo močno znižal. V okviru tega programa smo v javnih medijih in na spletu 
nudili bolnikom z motnjami gibanja čim obširnejše in strokovno aktualne informacije 
o bolezni, pa tudi o družabnih in strokovnih aktivnostih.

Namen programa je, da bolniki s parkinsonovo in huntingtonovo boleznijo ter mišično 
distonijo čim več izvedo o svoji bolezni, o združenjih bolnikov, zlasti o delovanju 
društva Trepetlika, pa tudi o prizadevanjih stroke, da bi premagala te hude bolezni – 
seveda pa so informacije namenjene tudi lečečim zdravnikom.

Prav tako je namen programa omogočiti bolnikom z ekstrapiramidnimi motnjami 
predstavitev njihovega ustvarjanja, npr. izid poezije, proze.

Glasilo TREPETLIKA izhaja v 600 izvodih. Sto izvodov glasila pošiljamo strokovnim 
sodelavcem.

Glasilo je izšlo lani dvakrat, od tega enkrat v sodelovanju z Združenjem Spominčica.

Društvo ima tudi svojo spletno stran www.trepetlika.si, ki prinaša razne informacije 
ter opozarja na vire/naslove zanimivih gradiv domačih ali tujih avtorjev.

V letu 2009 smo s pomočjo rednega sponzorja v 2.000 izvodih izdali tudi Priročnik o 
parkinsonovi bolezni, v katerem na 100 straneh 18 domačih avtorjev iz različnih zornih 
kotov in na poljuden ter razumljiv način obravnava problematiko bolezni.

Porabljeno: 2.478,90 €

9. IZOBRAŽEVANJE IN PODPORA STAREJŠIM BOLNIKOM Z NEVRODEGENERATIVNIMI 
MOTNJAMI MOŽGANOV IN NJIHOVIM SVOJCEM

Gre za primer uspešnega projekta, ki smo ga pripravili in izvedli skupaj z Združenjem 
Spominčica.

POROČILO
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Nevrodegenerativne bolezni, še zlasti parkinsonovo, pogosto spremlja demenca. 
Pravih zdravil zanjo še ni, lahko pa blažimo njen potek. Sistemske obravnave hitro 
naraščajočega števila bolnikov z demenco v Sloveniji sploh ni. Spominčica, slovensko 
združenje za pomoč pri demenci, in Trepetlika sta zato pripravili enodnevna srečanja 
pod naslovom »Izobraževanje in podpora starejšim bolnikom z nevrodegenerativnimi 
motnjami možganov in njihovim svojcem«. Štiri lokacije so bile namenoma izbrane 
izven regij, kjer imamo lokalne predstavnike, in tam, od koder na omenjenih taborih 
ni bilo večjega števila udeležencev. Kljub temu je bil odziv neverjeten, saj smo na 
štirih srečanjih v manjših krajih s 26 različnimi predavanji in delavnicami zbrali kar 
356 udeležencev. To priča o velikem zanimanju za temo, ki je zdravstveni sistem v 
državi uradno sploh ne pokriva. Res pa je, da smo organizatorji vložili v promocijo 
kar nekaj sredstev in da nam je uspelo angažirati blizu 20 strokovnjakov iz različnih 
institucij v Sloveniji. Njihovi prispevki so bili objavljeni pred srečanji v posebni izdaji 
glasila Trepetlika, ki ga dobijo vsi člani.

Porabljeno: 18.786,87 €

10. HIDROTERAPIJA – PROGRAM PRILAGOJENIH VAJ ZA IZBOLJŠANJE GIBLJIVOSTI 
BOLNIKOV Z EKSTRAPIRAMIDNIMI MOTNJAMI

Namen programa je bil izboljšati gibljivost bolnikov. Togi sklepi se v vodi lažje 
razgibajo, mišice se sprostijo, boljša je kontrola ravnotežja. Program smo izvajali v 
Zrečah, Strunjanu, Atlantisu in Zdravstvenem domu v Kranju.

Porabljeno: 7.875,20 €

11. KULTURNA, ŠPORTNA IN INTERESNA DEJAVNOST OSEB Z MOTNJAMI GIBANJA IN 
NJIHOVIH SKRBNIKOV

Program je obsegal srečanja članov društva, izlete, likovno delavnico, pevske vaje, 
nordijsko hojo, taj-či, jogo. S tem programom smo želeli izboljšati kakovost življenja 
bolnikov in skrbnikov ter jim s športom, plesom, kulturnimi prireditvami omogočiti 
vključevanje v družbo.

Porabljeno: 7.940,79 €

12. DOSTOPNOST DO USTREZNE ZDRAVSTVNE OBRAVNAVE

Projekt z delno pozitivnimi rezultati je bil izveden v času, ko je vselitev Nevrološke 
klinike UKC v Ljubljani v novo zgradbo zamujala že več kot dve leti in so bili pogoji v 
starih, dotrajanih, večkrat poplavljenih, higiensko in sanitarno povsem neprimernih 
prostorih nemogoči in nevzdržni, ko so se čakalne dobe za obstoječe paciente 
podaljšale na več kot leto dni, vodstvi klinike in UKC pa sta se v glavnem ukvarjali z 
zapleti okoli imenovanja predstojnika, tako da več mesecev ni bilo možno zagotoviti 
nekaterih novih zdravil, zastale pa so tudi vse aktivnosti za zapolnitev nekaterih 
delovnih mest, kritičnih za sprejem ter obravnavo nujnih primerov, npr. bolnikov z 
možganski boleznimi. Trepetlika je nastopila odločno in z argumenti seznanila tudi 
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javnost ter zahtevala razgovore z vodstvom največjega kliničnega centra v državi, 
vodstvom Nevrološke klinike, še prej pa tudi s predstavniki Ministrstva za zdravje in 
ministrom ter dosegla, da se je začela sanacija nevzdržnega stanja. Vendar s tem še 
vedno ne moremo biti zadovoljni.

13. MEDNARODNO SODELOVANJE

Trepetlika deluje tudi na mednarodnem področju. Predstavniki društva so se 
udeležili letne konference EPDE v Budimpešti. Na vsakokratni skupščini združenja 
si članice izmenjajo izkušnje o uspehih svojega delovanja in stopnji zadovoljevanja 
potreb bolnikov in njihovih skrbnikov. Dali smo tudi predloge za delovanje tega 
mednarodnega združenja, ki na področju možganskih bolezni igra pomembno vlogo. 
Vsako leto se naši predstavniki udeležijo nekaj skrbno izbranih mednarodnih srečanj, 
tako da so lahko dobro seznanjeni z raziskovalnimi izsledki po svetu. Pri tem nam 
pomagajo tudi naši nevrologi specialisti, ki postajajo vse bolj priznani v svetu in so 
udeleženci pomembnejših strokovnih srečanj. V lanskem letu so se člani Trepetlike 
udeležili izredno kakovostnega seminarja za zdravnike specialiste iz nordijskih držav, 
kjer so življenje s parkinsonovo boleznijo predstavili bolnik in njegovi skrbnici (žena 
in hči) iz Slovenije. Udeležili so se tudi predstavitve delovanja duodope v Gradcu. 
Študentka medicine in naša članica je sodelovala na poletni šoli zdravstvenih delavcev 
v Turčiji. Nadaljevanje tovrstne mednarodne šole bo julija v Sloveniji v organizaciji 
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Trepetlike. Prisotni smo bili tudi na 
svetovnem kongresu v Miamiju in na konferencah v Parizu ter Firencah. Povabljeni 
smo bili v Prago na 2. konferenco za klinične raziskave, kjer je tudi sodelovala naša 
članica.

Porabljeno: 1.733,92 €

14. SODELOVANJE V DRUGIH POMEMBNIH ORGANIH

Uspeli smo s prizadevanji, da je bil v Svet pacientov UKC v Ljubljani izvoljen naš član, ki 
v svetu aktivno sodeluje. Dejaven pa je tudi v Slovenskem svetu za možgane.

15.  DELOVANJE 14.800,47 €
16.  SPLOŠNO 2.157,26 €

      SKUPAJ ODHODKI 75.486,65 €
      IZGUBA 2009 5.723,43 €                                                                                         

Člani Izvršnega odbora ocenjujemo, da je društvo program izvedlo v celoti.

Predsednica društva:
Cvetka Pavlina Likar

POROČILO
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PROGRAM DELA ZA LETO 2010

Glavni vir fi nančnih sredstev za delovanje društva je Fundacija za fi nanciranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Društvo z dobro utemeljenimi programi 
vsako leto kandidira na razpisu FIHA. Fundacija za izbrane programe prispeva 
dobro polovico sredstev, razliko zagotovimo s sodelovanjem na razpisih Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje RS, Ministrstva za zdravje, občin, z donacijami in članarino.

FIHO vsako leto v mesecu septembru v Uradnem listu RS objavi razpis. Nanj smo 
se odzvali in za leto 2010 smo prijavili 13 programov. Posebna komisija, ki jo je 
imenoval Državni zbor, nam jih je potrdila le sedem (v letu 2009 je bilo potrjenih 10 
programov).

Za letos načrtujemo izvedbo naslednjih programov:

1. DNEVNI CENTER                                                  v višini 9.000 €

Vodji programov sta Lidija Ocepek, dipl. med. sestra, in prof. dr. Zvezdan 
Pirtošek. Pomagajo jima vodje enot.

Program bomo izvajali v Ljubljani in na drugih predvidenih lokacijah. Gre za druženje 
bolnikov in njihovih skrbnikov, kar pripomore k izboljšanju kakovosti življenja. Bolniki 
se družijo z drugimi bolniki in izmenjujejo izkušnje, na voljo pa so jim tudi strokovni 
delavci. Bolniki so manj depresivni, več vedo o svoji bolezni in bolj optimistično zrejo v 
bodočnost. Ravno tako je zelo pomembno, da dnevni center razbremenjuje skrbnike. 
Vsebina tega programa vključuje: strokovna predavanja (o bolezni, zdravljenju, načinu 
premagovanja nemotoričnih bolezenskih znakov, depresiji, izgorelosti skrbnikov), 
različne akcije ob svetovnih dnevih bolnikov z motnjami gibanja, redna družabna 
srečanja, delavnice.

2. DOBRA DRŽA IN VARNA HOJA                         v višini 2.000 €

Vodji programa sta Tanja Merzel, dipl. fi zioterapevtka, in prof. dr. Zvezdan 
Pirtošek.

Namen programa je bolnike naučiti specifi čnih vaj, tehnik ter uporabe pripomočkov 
za izboljšanje ravnotežja in preprečevanja padcev ter za ohranitev in izboljšanje 
mišične moči. Ker imajo bolniki pogosto težave z vsakodnevnimi aktivnostmi, jih 
želimo naučiti, kako premagati ovire ali si olajšati življenje. V okviru programa se 
bomo posvetili preprečevanju dejavnikov za padce. Ker imajo bolniki pogosto težave 
z dihanjem, se bomo posvetili tudi tehnikam za izboljšanje dihanja. Cilj programa 
je povečati kakovost življenja bolnikov in njihovih svojcev. Delo bo pod strokovnim 
vodstvom potekalo skupinsko, in to v društvenih prostorih Trepetlike in tudi na drugih 
lokacijah po Sloveniji. V zadovoljstvo bolnikov bomo za doseganje ciljev uporabljali 
različne pripomočke.

PROGRAMI
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3. TABORI NA LOKVAH                                      v višini 7.000 €

Vodji taborov sta Lidija Ocepek, dipl. med. sestra, in prof. dr. Zvezdan Pirtošek, 
dr. med. in specialist nevrolog.

Dvakrat letno organiziramo 4-dnevni tabor za bolnike in skrbnike. S taborom skušamo 
pri bolnikih in skrbnikih:
a) spodbuditi pozitivno razmišljanje o bolezni;
b) jih naučiti sprejemati bolezen;
c) omogočiti spoznavanje in druženje z drugimi bolniki in njihovimi svojci;
č) pridobiti nova znanja o bolezni, zdravljenju z zdravili in ostalih metodah, ki kakor 

koli pripomorejo k boljšemu počutju;
d) jih naučiti, kako premagovati psihične težave.

S programom želimo vzpostaviti prijeten odnos med bolniki in skrbniki. Lahko 
rečemo, da je že tradicionalen, zasnovan je na izjemno dobrih izkušnjah, ki smo si jih v 
Trepetliki pridobili s sodelovanjem med strokovnimi delavci, bolniki in skrbniki.

Na tak tabor bomo povabili 5–8 strokovnjakov, ki bodo bolnikom vsak s svojega 
področja čim bolj približali bolezen in jih naučili, kako ravnati v nepredvidenih 
situacijah.

Sestra Lidija uspe izvesti program, tako da se tabori sproti dograjujejo in hkrati novi 
člani izvedo mnogo o bolezni ter načinih, kako jo obvladovati.

4. TAJ-ČI                                                                    v višini 2.000 €

Vodja programa je Katarina Medic – medicinska sestra (ob pomoči Lidije 
Ocepek, dipl. med. sestre).

Bolniki s parkinsonovo boleznijo imajo velike težave z ravnotežjem, otrdelostjo mišic 
in sklepov. Pri njih so pogosti padci. Tehnika taj-či je sklop počasnih, blagih gibov, 
s katerimi razgibamo vse mišice in sklepe, s tem izboljšamo ravnotežje, stabilnost 
in – kar je najpomembneje – zmanjšamo možnost padcev. Bolniki s parkinsonovo 
boleznijo so tudi depresivni in anksiozni, toda taj-či je tudi metoda, ki bolnike sprošča. 
Tehnika taj-či se v Ameriki uporablja kot sestavni del nefarmakološkega zdravljenja 
parkinsonove bolezni. V Sloveniji smo prvi začeli z njo v društvu Trepetlika –izkazalo 
se je, da so se po vadbi bolniki počutili veliko bolje.

5. NORDIJSKA HOJA                                                     v višini 5.500 €

Vodja programa je Andreja Kancilija, dipl. fi zioterapevtka.

Bolnike s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami želimo navdušiti za 
nordijsko hojo kot novo obliko telesne aktivnosti; prav tako želimo, da bi to dejavnost 
vključili v svoj vsakdanjik in tako izboljšali kakovost svojega življenja. Z nordijsko 
hojo lahko izboljšamo gibljivost trupa, hkrati pa spodbudimo vključevanje rok med 
hojo. Naš namen je povečati vzdržljivost pri hoji, podaljšati korak in preprečevati 
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zamrznitve.

6. SUPORTIVNA TERAPIJA                                            v višini 2.000 €

Program bodo vodili: Veronika Ručna, univ. dipl. psihologinja, Lidija Ocepek, 
dipl. med. sestra, prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr.med.

V človekovem življenju dolgotrajna kronična bolezen predstavlja oviro, ki 
posameznika prizadene ne samo fi zično, ampak tudi psihično in socialno. Prizadene 
torej njegovo telo, še bolj pa lahko njegove občutke, doživljanje, čustva, medčloveške 
odnose in vključevanje v družbeno življenje. Izkušnja kronične bolezni postavi pod 
vprašaj ustaljene načine vsakdanjega življenja in načine doživljanja sebe. Bolezen, 
njene posledice in načini zdravljenja pa ne obremenjujejo le bolnika. Veliko breme 
bolezni nosijo tudi bolnikovi bližnji, torej družinski člani, med njimi še prav posebej 
partner. Prevzemanje dodatnih socialnih vlog in bremen ob soočanju z boleznijo 
ter vsakodnevno nalaganje negativnega stresa bolnikove bližnje pogosto navdaja 
z občutki nemoči in brezupa ter jih nemalokrat potisne v depresivna in anksiozna 
stanja (t. i. sindrom izgorevanja).

7. OSVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI                 v višini 750 €

Program vodita Franc Kolman in Jože Hudarin.

Namen programa je, da bolniki s parkinsonovo in huntingtonovo boleznijo ter mišično 
distonijo čim več izvedo o bolezni, o združenjih bolnikov, zlasti o delovanju društva 
Trepetlika, pa tudi o prizadevanjih stroke, da bi premagala te hude bolezni, seveda pa 
so informacije namenjene tudi lečečim zdravnikom.

Prav tako je namen programa omogočiti bolnikom z ekstrapiramidnimi motnjami 
izdajanje del, npr. poezije, proze, humorja.

Glasilo TREPETLIKA izide dvakrat letno; izdajamo publikacije, zgibanke, literarna dela 
in zbirke, ki jih pišejo bolniki; sem sodijo še izdelava spletnih strani, sodelovanje v 
lokalnih radijskih in televizijskih oddajah, predstavitve v glasilu Evropskega združenja 
bolnikov s parkinsonizmom (EPDA), na srečanjih bolnikov in kongresih strokovnjakov; 
nadalje tudi prevodi strokovne literature iz angleščine ter njihova prilagoditev našemu 
okolju.

8. OSTALO

FIHO nam je za delovanje društva odobril sredstva v višini 9.887,50 € ter sredstva za 
nakup opreme v višini 580,84 €.

Društvu pa niso odobrili sredstev za hidroterapijo, za kulturno in športno dejavnost 
ter še za tri druge programe.

OD FIHA BO DRUŠTVO po dvanajstinah SKUPAJ PREJELO 38.718,34 €.

Letos smo se že javili na različne razpise, vendar izidi še niso znani.

PROGRAMI



16

Cilj društva je, da se bolniki in svojci v njem združujemo in izobražujemo, da nam 
strokovnjaki svetujejo, nas podpirajo in spodbujajo.

Z navedenimi programi skušamo vzdrževati samostojno delovanje bolnika najdalj, kot 
je to mogoče. Zavzemamo se za učinkovit, sodoben sistem zdravljenja, izobraževanja, 
poklicnega usposabljanja, zaposlovanja in socialnega varstva bolnikov.

Ena od nalog društva so tudi pravice skrbnikov. Skrbniki imajo pravico, da poskrbijo 
zase. To ni sebičnost, ampak možnost, da bodo lažje poskrbeli za bolnika. Treba je 
prepoznati meje lastne vzdržljivosti in moči.

Društvo Trepetlika deluje že od leta 1990 in je dandanes s svojimi več kot 600 člani ena 
najbolj dejavnih humanitarnih organizacij v Sloveniji.

Predsednica društva:
Cvetka Pavlina Likar
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POROČILO ŠTAJERSKE ENOTE O 
DELU za leto 2009

Štajerska enota društva Trepetlika je 
svoje načrtovane aktivnosti uresničevala 
vsak tretji četrtek v mesecu. To je dan, ki 
članom najbolj ustreza, zato se ga držijo 
že nekaj let.

Na ta dan se člani zberejo v Termah 
Zreče, kjer pod strokovnim vodstvom 
najprej poteka hidrogimnastika, zatem 
pa se strokovno usposabljajo na dobro 
pripravljenih predavanjih nevrologov, 
specialistov z Nevrološke klinike 
Ljubljana, včasih pa jim priskočijo na 
pomoč nevrologi iz Maribora.

Treba je poudariti, da predavanja 
postajajo šibka točka štajerske enote. 
Pojem »šibka točka« ne pomeni 
kakovosti, saj so bila predavanja vselej 
na izjemni ravni, temveč gre za njihovo 
nepretrganost. Predavanja so namreč 
vse redkejša in vse pogosteje se dogaja, 
da mnogi člani razočarani odhajajo, kajti 
niso prišli na gimnastiko v termalni vodi, 
temveč na predavanje.

Tako se bolj ali manj redno dogaja, da je v 
bazenu okrog 20 članov, na predavanjih 
pa več kot 30.

Vzroka, da je predavanj vse manj, ne gre 
iskati v nepripravljenosti predavateljev, 
temveč v njihovi preobremenjenosti. 
Upoštevati je treba tudi izvedbo 
uspešnih in vse bolj obiskanih taborov 
na Lokvah, kjer strokovnjaki predavajo 
pred dosti večjim avditorijem.

Na taborih predavajo najboljši 
strokovnjaki – kar je seveda prav – 
vendar vsem prizadevanjem navkljub 
ne moremo zaustaviti vse očitnejšega 
upada predavanj na »lokalni ravni«.

Tarnanje tu ne bo pomagalo, saj je 
zadeva prišla že tako daleč, da je treba 
biti plat zvona.

Na vprašanje, kaj storiti, sta le dva 
odgovora: ali docela ukiniti predavanja 
in obdržati le hidroterapijo – ali slednjo 
obogatiti z novimi spoznanji.

Aktivnosti članov v letu 2009:

JAN ni podatkov

FEB ni podatkov

MAR hidroterapija – 20 članov 
predavanje DMS Lidije Ocepek – 
27 članov

APR hidroterapija – 10 članov 
predavanje dr. Krambergerjeve – 
15 članov

MAJ hidroterapija – 10 članov 
predavanje ge. Adele Benko – 17 
članov

JUN hidroterapija – 16 članov 
praktični prikaz nordijske hoje – 
16 članov

JUL počitnice

AVG počitnice

SEP hidroterapija – 24 članov 
predavanje dr. Krambergerjeve 
»Bolečina pri PB« – ??

OKT ni podatkov

NOV ni podatkov

DEC hidroterapija – 13 članov           
predavanja ni bilo!

Hidroterapije in predavanj se zaradi 
bolezni nisem mogel udeležiti!

Vodja štajerske enote:
Peter Božič
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SESTRA LIDIJA

Sestro Lidijo prav dobro poznamo 
tudi vsi parkinsoniki na Goriškem  
(Primorskem).

Vsako srečanje članov društva 
TREPETLIKA, naj si bo občni zbor, 
novoletna zabava ali delovni tabor 
na Lokvah, nima prave »vsebine«, če 
manjka sestra Lidija.

Naš član Vojko Grosar, ki piše pesmi na 
temo parkinsonove bolezni, je ob njeni 
50-letnici posebej zanjo sestavil pesem 
DOBRA DUŠA in jo objavil v svoji 5. 
pesniški zbirki ENIGMA MASKE (2007).

Da, pred petimi leti je napisal: »Še polna 
si moči …«

Toda to svojo moč sestra Lidija 
prevečkrat in preveč razdaja svojim 
pacientom, in to v svojem delovnem 
in prostem času, da ji tega že počasi 
zmanjkuje.

Če si ne boš, sestra Lidija, tudi zase 
zadržala nekaj moči in si vzela nekaj 
časa, se bojimo, da nam boš izgorela.

In kaj bomo potem mi brez Tebe??

N. Gorica, Cvetka Mrak

PRIJATELJSTVO IN MOJA BOLEZEN

Ko sem izvedela za diagnozo 
parkinsonova bolezen, sem bila zelo 
prizadeta, žalostna, obupana, v tistem 
trenutku sem videla vse samo »črno«.

Odpovedovala sem se družbi, nisem 
več obiskovala prijateljev in se z njimi 
družila, skratka, oddaljila sem se od 
vseh in vsega.

Sčasoma sem počasi, počasi pričela 
spoznavati, da se da z malo truda (bolje 
rečeno precej) tudi s to neizmerno težko 
boleznijo živeti in jo premagovati.

S soprogom sem ponovno začela čim 
več zahajati v družbo, na praznovanja 
k prijateljem, na zabave in tudi na 
ples. Moram povedati, da so prijatelji 
zelo komunikativni, razumevajoči ter 
sprejemajo mojo bolezen. Silijo me, 
da grem ven, v družbo, tako da zelo 
pozitivno delujejo name.

Težav, ki jih imam, ne skrivam, o njih 
se odkrito pogovarjam z vsemi, tudi s 
prijatelji, in ugotavljam, da me vsi zelo 
pozitivno sprejemajo. Nisem opazila, 
da bi se kdo zaradi tega oddaljil od 
mene. Nasprotno, spodbujajo me, da 
moram poleg medicinskega zdravljenja 
čim več hoditi v družbo in biti čim 
dejavnejša. Čeprav je to zaradi težav s 
hojo, občasnimi bolečinami v gležnjih, 
stopalih, kolkih, kolenih ter hrbtenici 
(bolečine se mi selijo z leve na desno 
in z desne na levo) včasih težko, se 
potrudim – po domače rečeno posilim – 
in si rečem: »Moram! Ne smem obležati, 
sicer – gorje meni!«

Spoznala sem, da mora človek veliko 
narediti sam zase in se potruditi za 
obvladovanje bolezni. Treba je redno 

BREZ NJIH NE MOREMO



19

jemati zdravila, živeti čim bolj zdravo 
in mirno, se truditi s hojo, telovadbo, 
plavanjem, se zdravo prehranjevati, 
kajti vse to zelo pripomore k lažjemu 
premagovanju tegob in prenašanju 
bolezni.

Druženje s prijatelji mi veliko pomeni, 
saj vidim, da bolezen ni ovira, da 
se da z veliko dobre volje marsikaj 
narediti in marsikaj premagati. Prav 
tako mi veliko pomeni sodelovanje v 
društvu TREPETLIKA. Naše druženje 
ter strokovna predavanja veliko, veliko 
pomagajo pri poznavanju bolezni in 
usvajanju načinov, kako živeti z njo.

Velika hvala sestri Lidiji za pripravo 
in organizacijo tako kakovostnih 
predavanj. Ravno tako velika hvala 
predsednici ter gostiteljem in vsem 
ostalim, ki so sodelovali pri organizaciji 
tabora na Lokvah.

Lokve, Branka Babič

ŽALOST

Star sem 73 let. V teh letih sem se srečal 
z vsemi mogočimi stvarmi. Vse sem 
nekako premagal.

Ko me je doletela ta strašna parkinsonova 
bolezen, se mi je sesul svet. Obdala sta 
me strašna žalost in obup. Vame se je 
naselila tema in zaželel sem si, da se ne 
bi nikdar več zbudil.

V tej zbeganosti sem na spletu našel 
društvo Trepetlika, kar mi je zbistrilo 
temne misli, dalo kanček upanja in 
svetlobe.

Žalost se je umaknila upanju.

Franci

KDO SEM

Sem Klara Tostovršnik, rojena 18. aprila 
1989. Otroštvo sem z Marušo in Moniko, 
svojima mlajšima sestrama, in mamo 
ter očetom preživela v majhnem kraju 
Rečica ob Savinji v Zgornji Savinjski 
dolini, kjer sem tudi končala osnovno 
šolo.

Po končani osnovni šoli sem se vpisala 
na Škofi jsko klasično gimnazijo v 
Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani. 
Prihod v Ljubljano je v moje življenje 
prinesel veliko sprememb. Začela 
sem sodelovati z društvom Trepetlika 
in veliko časa namenila raziskovanju 
parkinsonove bolezni (PB). Tako je 
leta 2006 nastalo moje prvo delo, 
povezano s PB, to je seminarska naloga 
z naslovom Parkinsonova bolezen. 
Jeseni istega leta sem se udeležila 6. 
multidisciplinarne konference »Skriti 
obrazi parkinsonizma« v Ljubljani. 

PREDSTAVLJAMO VAM
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Isto leto nas je zaradi napredovale 
PB zapustil oče, kar je bila še večja 
motivacija za nadaljnje raziskovanje 
PB. Leta 2007 sem se z nalogo Motnje 
gibanja in ravnotežja pri parkinsonovi 
bolezni udeležila tekmovanja mladih 
raziskovalcev Slovenije na področju 
medicine. Ker sem že kot majhna 
deklica spremljala očetovo bolezen, 
sem sčasoma spoznala, da so otroci 
bolnikov zelo zapostavljeni pri timski 
obravnavi in o bolezni le malo vedo. 
Zato sem se odločila napisati priročnik 
za otroke z naslovom Parkinsonova 
bolezen – priročnik za otroke.

Leta 2008 sem se po uspešno opravljeni 
splošni maturi vpisala na Medicinsko 
fakulteto v Ljubljani, začela aktivno 
sodelovati v društvu Trepetlika in v 
EPDI postala predstavnica mladih. Leta 
2009 sem v društvu začela sodelovati 
kot strokovna sodelavka. Lansko poletje 
sem v Adani v Turčiji sodelovala na prvi 
poletni šoli o parkinsonovi bolezni. 
Skupaj z diplomantko medicine iz 
Ljubljane, diplomantko farmacije 
iz Turčije in študentko medicine iz 
Maribora sem pripravila projekt z 
naslovom Korelacijska raziskava za 
ugotavljanje morebitne povezave 
med prionskimi delci in pojavom 
parkinsonizma pri znanstvenikih 
nevroloških ved in prejemnikih krvnih 
pripravkov, za katerega smo prejele 
naziv »najinovativnejši predlog za 
raziskovalni projekt«. Dve članici ekipe 

iz poletne šole sva se v Miamiju na 
Floridi skupaj z ustanoviteljem poletne 
šole udeležili osemnajstega svetovnega 
kongresa o parkinsonovi bolezni in z njo 
povezanimi motnjami, kjer je bila ena 
izmed vročih tem prav tako povezana z 
našim projektom. Letos pa bo poletna 
šola o parkinsonovi bolezni potekala 
v Ljubljani, organizirali pa jo bomo 
študentje medicinske fakultete in lanska 
udeleženka. Poleg Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana in Medicinske 
fakultete v Ljubljani bo pri organizaciji 
sodelovala tudi Trepetlika.

Delo v društvu Trepetlika je zame – kot 
študentko medicine in hčerko bolnika 
s PB – poseben izziv. Delo je pestro 
in zanimivo, kolektiv usposobljen in 
zabaven, bolniki pa svojevrstni kot listi 
trepetlike, kar daje delu v društvu še 
poseben čar.

PREDSTAVLJAMO VAM
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ČAS ZA SPREMEMBO

(Uvodni članek EPDE EXTRA)

Izdaja EPDE Extra s pogledom 
v preteklost omogoča pogled v 
prihodnost. Obravnava bolnikov se 
mora izboljšati, zato Mary Baker, 
pokroviteljica EPDE, poziva h 
“gibanju za spremembe”.

Svetovna zdravstvena organizacija 
(SZO/WHO) v poročilu Nevrološke 
motnje – izzivi javnega zdravstva (2006) 
navaja, da je družbeno in ekonomsko 
breme parkinsonove bolezni visoko in 
še narašča, zato bo potrebno povečati  
javno in strokovno ozaveščenost, 
korenito zmanjšati stigmo in 
diskriminacijo, znotraj zdravstvenih 
sistemov pa okrepiti nego nevroloških 
bolnikov in defi nirati prioritete 
raziskovanja.

Družbo stane bistveno manj, če se 
parkinsonovo bolezen začne zdraviti 
zgodaj in primerno. Po celotni Evropi 
še vedno obstajajo pereči problemi 
glede togega vrednotenja denarnih 
nadomestil, (pre)dolgih čakalnih dob 
za specialistične obravnave in (ne)-
dostopnosti zdravil.

S parkinsonovo boleznijo (PB) sem 
povezana že mnogo let, tako osebno 
kot profesionalno. Zelo pomembno 
je ozaveščanje ljudi, da je PB kronična 
bolezen, za katero lahko zboli vsakdo. 
Možno in potrebno jo je zdraviti na vseh 
stopnjah; in če se jo zdravi pravilno, je 
cena za družbo nižja kot v primeru 
zanemarjene obravnave. EPDA se že 

mnogo let trudi to sporočilo razširiti 
med vse ljudi, a so spremembe v odnosu 
do PB žal zelo počasne.

Zadnjih 12 let smo priča celi gori 
dejavnosti, s katerimi želimo izboljšati 
zdravstvene storitve za bolnike po 
celem svetu. EPDA je leta 2009 za 
enega svojih najpomembnejših ciljev 
postavila ugotavljanje sprememb glede 
obravnave PB v Evropi, in sicer od izdaje 
Listine za ljudi s PB (april 1997) dalje 
(www.epda.eu.com/epdaCharter).

---------------

Listina

Ljudje s PB imajo pravico do:
• napotitve k zdravniku, 

specializiranem za parkinsonovo 
bolezen

• pravilne diagnoze
• dostopa do podpore
• neprekinjene nege
• sodelovanja pri zdravljenju bolezni

-------------------

Listino in njene principe so podprli SZO 
(WHO) in nekatere javne osebnosti, 
kot so: preminuli papež Janez Pavel 
II., Luciano Pavarotti, princesa Diana, 
Muhammad Ali, različni britanski 
predsedniki vlad in druge vplivne 
osebnosti s celega sveta.

Listina je vodila k izdaji Globalne 
deklaracije o parkinsonovi bolezni, ki jo 
je leta 2003 oblikovala delovna skupina 
pri SZO (WHO) (www.epda.eu.com/
globalDeclaration).

Nato so jo podprli in podpisali tudi 

EPDA EXTRA



22

ugledni posamezniki, na primer nadškof 
Desmond Tutu, Michael J. Fox in Janet 
Reno.

VPRAŠANJA, A BREZ ODGOVOROV

Kakor koli, pred EPDO se sedaj 
nahajajo pomemba vprašanja. Kakšno 
spremembo je povzročila Listina  
od izdaje do današnjega dne glede 
zdravstvenih storitev v Evropi? Ali 
se je kakovost življenja bolnikov s 
PB  izboljšala? Ali se ljudi napoti k 
zdravniku s posebno specializacijo 
za parkinsonovo bolezen? Ali bolniki 
dobijo pravilno diagnozo? Ali imajo 
dostop do podpornih storitev? Ali 
so deležni neprekinjene nege? Ali 
so soudeleženi pri zdravljenju svoje 
bolezni? Če niso, zakaj ne? To so zgolj 
nekatera od ključnih vprašanj, na katera 
EPDA dandanes išče odgovor.

EPDA je iz več držav prejela poročila, 
ki kažejo, da mnogo bolnikov s PB še 
vedno dolgo časa čaka na pregled pri 
specialistu za parkinsonovo bolezen; 
njihov dostop do podpornih storitev 
je zelo omejen; nimajo možnosti 
obravnave pri specialistu za PB. Prav 
tako je omejena terapevtska podpora 
(npr. govorna terapija, fi zioterapija, 
delovna terapija …) – ali je sploh ni.

Navedeni podatki so nas usmerili k 
pobudi “Gibanje za spremembo”. 
Delujemo povezani z EPDO in njeno 
dejavnostjo ozaveščanja (Življenje 
s parkinsonovo boleznijo) (www.
p a r k i n s o n s a w a r e n e s s . e u . c o m ) . 
Usklajeno menimo, da s partnerskim 
delom 43 evropskih organizacij lahko 

vplivamo na spremembe in izboljšamo 
položaj bolnikov s PB in njihovih družin.

Povezava pobud “Ozaveščanje” in 
“Gibanje za spremembo” je močno 
orodje za dejansko spremembo. 
Sodelovalno prizadevanje bo povečalo 
ozaveščenost, omogočilo lobiranje na 
vseh ravneh in vladam ter zdravstvenim 
strokovnjakom okrepilo sporočilno 
moč ugotovitve, da je akcija, če želimo 
zmanjšati ekonomsko in družbeno 
breme PB, nujno potrebna.

Poslanstvo EPDE je identifi cirati položaj 
ljudi s PB po Evropi 12 let po objavi 
Listine. EPDA je z namenom spodbuditi 
razpravo o uresničevanju ciljev Listine 
gostila srečanje združenj bolnikov in 
predstavnikov zdravstva iz 12 držav. Cilj 
je bil tudi prepoznati, katere specifi čne 
dejavnosti je za realizacijo sprememb 
in optimalno obravnavo bolnikov PB 
smiselno vključiti.

Iz delovnega načrta:

MEDIJI IN MITI

Zagon “Gibanja za spremembe” je 
s predstavitvijo izzivov in napačnih 
predstav, ki še vedno obkrožajo 
parkinsonovo bolezen, pritegnil medije 
iz cele Evrope.

EPDA je javnost soočila z dejstvi, 
kako se z napakami v diagnozah in 
pri zdravljenju parkinsonove bolezni 
povečujejo ekonomska bremena in 
človeške žrtve:

• “Parkinson je bolezen starih.” 

Dejstvo je, da je mnogo ljudi 
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s parkinsonovo boleznijo  ob 
postavitvi diagnoze starih manj kot 
50 let.

• “Parkinson povzroči zgolj tremor 

(tresenje).” Ne drži. Tremor ni 
klasičen simptom bolezni – 28% 
bolnikov ga nikoli ne doživi.

• “Zdravila za parkinsonovo 

bolezen sčasoma izgubijo 

učinek.” Študije so pokazale, da bi 
bilo terapijo za maksimalni učinek 
potrebno uvesti čim bolj zgodaj.

Zaradi teh mitov je professor Fabrizio 
Stocchi pozval medije k izboljšanju 
obstoječega medijskega poročanja in 
percepcije bolezni z besedami:

“Ko je papež Janez Pavel II. bolehal za PB, 
so vsi govorili o bolezni. A ker je papež 

bolehal za zelo ekstremnimi simptomi 
in komplikacijami, je to povzročilo 
napačen vtis o dejanski naravi bolezni. 
Imel sem paciente, ki so zaradi papeževe 
izkušnje menili, da bodo deležni grozne 
in boleče smrti. Vi – mediji – imate veliko 
odgovornost o PB: poročati natančno in 
razbliniti mite.”

Tudi Mary Baker, pokroviteljica EPDE, 
je pozvala evropske medije, da bi o PB 
poročali natančno in javnosti omogočili 
dostop do informacij o bolezni. 
“Prihodnja odkritja in napredek so 
seveda pomembni, še pomembnejše 
pa je osredotočanje na dejansko 
življenje bolnikov in izzive, s katerimi se 
vsakodnevno srečujejo.”

Prevedla: Mojca Mak

EPDA EXTRA
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LEPOSLOVJE

KLEPET S SEBOJ 

(knjiga izide v maju)

Bolezen mi je omogočila spoznati 

ljudi, ki jih sicer ne bi, čudovite ljudi, 

katerih trpinčeno telo ne more zastreti 

notranjega bogastva. Trpljenje, ki 

ga sprejmeš pod svojo streho kot 

dobrotnika, te polepša, da ni videti 

trzajočih nog, podrsavajočega 

koraka, šklepetajočih čeljusti, ampak 

čezčloveško veličino. 

Z nekaterimi ljudmi se lahko pogovarjaš 

brez besed, kot sta se Jakob Bergant Berk 

in španec Anton. Z »gospo Marijo« sem 

se pogovarjala brez besed, v bolnišnici 

pa sva bili najdlje; celo prosti konec 

tedna sva imeli istočasno. Z njo sem 

govorila manj kot z drugimi, a zaupali 

sva si največ. Najin najlepši podvig je 

bilo naročanje dodatne hrane: ena od 

naju je odtipkala številko dostavljalnice 

hrane Halo, Vučko, potem pa sva 

uživali v pregrešno dobrih palačinkah 

ali pici. Seveda bomo dostavili, gospa 

Cestnikova! Soba številka 7, kajne?

Ob postelji gospe Marije je stala postelja 

gospe Marinke, ki jo v sebi imenujem 

Dobra misel. To je bil namreč naslov 

njene pesmi, ki mi jo je sramežljivo 

in strahoma pokazala, češ da je v njej 

ogromno jezikovnih in pravopisnih 

napak. A sploh ni bilo tako. Dobra misel 

prerašča vse jezikovne spodrsljaje, ker 

je dobra misel (origano) pač začimba 

duše, ki pridá človeku drugačen, 

žlahtnejši okus in zapečati njegovo 

odličnost. Dobra misel je večja od 

formalno najvišje izobrazbe, kajti dobra 

misel lahko vzbrsti le iz dobrega srca in 

na posebnih, od krasnega novega sveta 

oddaljenih krajih, kakor je Obolno.

V postelji tik moje je ležala gospa Zinka, s 

katero sva izmenjali nekaj najslastnejših 

receptov, kajti veva, da gre ljubezen tudi 

skozi želodec.

Dolgo časa sem potrebovala, da 

sem se osvobodila more, povezane z 

velikopetkovim križanjem moje duše in 

odstranjevanjem sulice, ki je še dolgo 

ostala v prebodenem srcu. Grozničava 

doživetja so enako močna kot resnična, 

če ne bolj. Z novimi zdravili sem 

postopoma postavila svoje ravnotežje 

v svetu brez vrednot in ponovno 

vzpostavila omajano zaupanje. Moralo 

je miniti nekaj mesecev, da sploh lahko 

kolikor toliko neobremenjeno pišem o 

tem.

Helena Cestnik
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POTOVANJE NA FLORIDO

Za potovanje na Florido smo se 
odločili, ker je Florida izredno privlačna, 
predvsem za starejše ljudi.

Dne 18. junija smo skupaj s prijatelji 
odpotovali z Dunaja, nadaljevali do 
Dusseldorfa in pristali na letališču Cape 
Corol – Ford Majers. Na letališču nas je 
čakal prijateljev sin in nas odpeljal na 
svoj dom, ki ga je kupil februarja.

Na Floridi se prodaja ogromno hiš po 
zelo ugodnih cenah; tako je nakup 
mogoč že za 50.000 dolarjev. Hiše 
so grajene brez stopnic, običajno s 
štirimi sobami, kopalnico in straniščem, 
kuhinjo, dnevno sobo, teraso in 
ogrevanim bazenom velikosti okoli 32 
m2; bazen je zavarovan z mrežo proti 
komarjem in ostalemu mrčesu. Hiša je v 
celoti klimatizirana.

Nekaj dni smo si ogledovali mesto Cape 
Corol, na razpolago smo imeli terenski 
avto znamke Buick. Sprehajali smo 
se po avenijah, obiskovali trgovine, v 
katerih je mogoče kupiti oblačila, ki so 
vsaj enkrat cenejša kot v Sloveniji.

Med obiskom Miamija, glavnega 
fl oridskega mesta, ki je 350 km oddaljeno 
od doma našega gostitelja, smo se za 
dva dni nastanili v hotelu. Ogledali 
smo si tudi turistični del Miamija, tako 
imenovani Miami Beach, kjer je nešteto 
razkošnih hotelov.

Med letovanjem smo večkrat odšli 
v kopališče, ki je bilo od prijateljeve 
hiše oddaljeno približno 70 km; za 
razmere na Floridi to ni veliko, saj so 
avtoceste speljane tako, da ni zastojev. 
Kot zanimivost naj povem, da promet v 
semaforiziranih križiščih poteka tako, da 

so odprte vse smeri vožnje istočasno.

Občasno smo se kopali ves dan, 
dopoldne in popoldne. Prehranjevanje 
smo dobro organizirali; potekalo je ob 
določenih urah: ob 8.00 zajtrk, kosilo ob 
12.00, kava ob 17.00, večerja ob 20.00.

Vsak dan je pripravljala in kuhala druga 
gospodinja, tako da je imela vsaka 
družina možnost, da se dokaže. Življenje 
v skupini je bilo zelo prijetno, zato mi 
nekateri sploh niso verjeli, da sem že 
13 let parkinsonik. Za vsak izlet smo se 
soglasno dogovorili.

Dobro počutje je bilo tudi zaradi 
odgovarjajoče klime. Florida je zelo 
močvirnata, prepredena s kanali, zato 
je tudi čist zrak v veliki meri pripomogel 
k mojemu odličnemu počutju med 
šesttedenskim bivanjem na Floridi.

Skoraj nismo verjeli, da je prišel čas 
povratka v Slovenijo. Z avtomobili smo 
se odpeljali na letališče Cape Corol, od 
koder smo se preko Dusseldorfa vračali 
do Dunaja, od tam pa z avtomobili do 
Miklavža na Dravskem polju, kjer je naš 
dom. Zanimivo, da se je doma ponovno 
pričelo parkinsonsko tresenje. Takoj 
sem začel razmišljati, da bi se vrnil na 
Florido, saj tam nisem srečal nobenega 
bolnika s parkinsonovo boleznijo.

Predlagam, da bi se bolniki s to kruto 
boleznijo organizirali po skupinah in 
se podali na obisk Floride. Pokličite me 
na telefon 02 629 13 02, pa se lahko 
pogovorimo še kaj več.

Milan Predikaka

POTEPANJE PO SVETU
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IZBOLJŠAVE ZA BOLNIKA

O težavah, ki jih bolnikom 
povzroča parkinsonova bolezen, 
lahko največ in najtemeljiteje 
povedo bolniki sami. Medicinske 
enciklopedije, nevrologi, ki se 
ukvarjajo z zdravljenjem teh 
bolnikov, raziskovalne ustanove… 
poznajo bolezen, vedo o njej zelo 
veliko, vendar jo »od znotraj« 
najbolj poznajo in razumejo bolniki 
sami. Eden od njih je znani fi lmski 
igralec Michael J.Fox.

Michael je slabih deset let potem, ko 
je izvedel za svojo diagnozo, ustanovil 
raziskovalno fundacijo za parkinsonovo 
bolezen (njen moto je: »Ne fi nanciramo 
le raziskav, pač pa predvsem rezultate 
teh raziskav!«), kjer zbirajo denar, da bi 
našli nove poti, nove načine zdravljenja 
parkinsonove bolezni. Odkar se je 
igralec poslovil od rednega nastopanja 
(občasno namreč še vedno nastopa), je 
posvetil svoje življenje oziroma svoje 
delo raziskavi bolezni, ki ga je doletela.

Takšni zgledi dajejo bolnikom novo 
upanje. Ko človek zboli, si najprej želi 
slišati o usodi ljudi, ki so zboleli prav 
tako kot on. Optimistične zgodbe so 
veliko privlačnejše od pesimističnih. 
Optimizem lahko najdemo tudi v 
večinoma dolgi življenjski  dobi 
nekaterih slavnih bolnikov s 
parkinsonovo boleznijo. Deborah Kerr, 
škotska fi lmska igralka, je na primer 
dočakala 86 let, Katherine Hepburn 
je umrla stara 96 let. Tudi papež Janez 
Pavel II. je umrl v razmeroma visoki 
starosti 85 let. Dolgo je bilo slišati, da 
ima parkinsonovo bolezen, vendar je 

Vatikan to javno objavil šele leta 2003. 
Parkinsonova bolezen je doletela tudi 
nekaj diktatorjev: Hitlerja, generala 
Franca in kitajskega voditelja Mao 
Zedonga. Bolezen res ne izbira.

Zdravljenje se je z odkrivanjem 
novih zdravil spreminjalo, vendar se 
nekatera standardna zdravila še vedno 
uporabljajo. Seveda je vsaka novost 
posebej dobrodošla. Zato so se bolniki 
razveselili novih zdravil z dolgim 
sproščanjem, kar pomeni, da namesto 
trikrat vzamejo tableto le enkrat na 
dan. Gre za zdravilo pramipeksol 
(Mirapexin), ki ga bolniki že poznajo, saj 
jim ga zdravniki predpisujejo kot edino 
zdravljenje (monoterapijo) ali pa v 
kombinaciji z drugimi zdravili. Zdravilo 
pramipeksol s takojšnjim učinkovanjem 
pa so morali bolniki do zdaj vzeti trikrat 
dnevno. Ker ti bolniki navadno jemljejo 
še druga zdravila, pomeni nova oblika 
razbremenitev zanje.

Je mogoče trditi, da je zdravilo enako 
učinkovito, če ga jemljemo le enkrat na 
dan? Ali ne bo koncentracija učinkovine 
v razmaku med enim in drugim 
odmerkom toliko zmanjšana, da bo imel 
bolnik težave? Bojazen je odveč, kajti 
klinične raziskave so dokazale, da je nova 
oblika zdravila enako učinkovita in varna 
kot tablete s takojšnjim sproščanjem, ki 
jih bolniki jemljejo trikrat dnevno.

Podatki iz raziskav kažejo tudi, da pri 
jemanju nove oblike zdravila 24-urna 
koncentracija učinkovine v krvi celo 
manj niha kot pri jemanju zdravila 
s takojšnjim sproščanjem (trikrat 
dnevno).

Ali dolgo sproščanje ne pomeni tudi 
večje nevarnosti za neželene stranske 
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žal ni popoln, ker nekaj številk ni v arhivu.

Franci Kolman

učinke? Seveda so strokovnjaki v 
kliničnih raziskavah beležili tudi vse 
neželene stranske učinke, ki pa jih je, 
na srečo, relativno malo. Nekaj bolnikov 
je sililo na bruhanje, nekaj jih je imelo 
težave z diskinezijo (nehoteni gibi), 
hipotenzijo (znižanje krvnega tlaka), 
omotico, zaspanostjo, glavobolom in 
utrujenostjo.

Zdravilo je iz skupine selektivnih 
agonistov dopamina, kar pomeni, 
da posnema delovanje dopamina, 

živčnega prenašalca, ki ima več zelo 
pomembnih funkcij: vpliva na miselne 
procese, nehoteno gibanje, motivacijo, 
spanje, razpoloženje, pozornost, spomin 
in učenje. Dovoljenje za uporabo tega 
zdravila je Evropska agencija za zdravila 
(EMEA, London) izdala lansko jesen. 
Nova oblika zdravila se uporablja v vseh 
državah Evropske unije, poleg njih pa 
tudi na Norveškem in v Islandiji. Pri nas v 
Sloveniji pa je na voljo od marca letos.

Milka Krapež
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