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UREDNIKOVA BESEDA

Drage bralke, dragi bralci!

Pred vami je nov izvod društvenega 
glasila Trepetlika, tokrat v drugačni 
podobi oziroma z drugačno vsebino. 
Na izobraževalnih srečanjih, ki smo 
jih pripravili v letu 2011, smo na
mreč dobili pobudo, da bi tematiko s 
področja parkinsonove bolezni (PB), 
predstavljeno na srečanjih in delav
nicah, zbrali v pisno, torej širše do
stopno obliko.

In tako je pred vami izdaja prvega 
STROKOVNEGA glasila Trepetlika. 
V njem najdete članke z različnih 
področij obravnave PB: članke, ki 
obravnavajo osnovna dejstva o PB, 
njene znake in simptome, članke o 
različnih možnostih zdravljenja, o 
najnovejših možnostih diagnosticira
nja bolezni … Branje glasila prinaša  

tudi praktične napotke za boj z bo
leznijo: od različnih fizioterapevtskih 
vaj do kuharskih receptov. Zbrane 
članke so prispevali strokovnjaki, ki 
ste jih imeli priložnost spoznati na 
različnih srečanjih v minulem letu.

Strokovna Trepetlika tako predsta
vlja še en »priročnik«, za katerega 
upam, da bo odgovoril na nekatera 
vaša vprašanja v zvezi z boleznijo, 
predvsem pa vam pomagal pri pre
magovanju ovir v vsakdanjem življe
nju.

Vsem članom Trepetlike, strokovnim 
sodelavcem, sponzorjem in donator
jem se zahvaljujem za sodelovanje, 
upajoč, da bomo tudi v novem letu 
skupaj uspešno gradili prihodnost 
bolnikov s PB. Naj bo leto 2012 sreč
no, zdravo, zadovoljno in uspešno.

Vaša urednica

Klara Tostovršnik
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IZOBRAŽEVALNA SREČANJA 
V LETU 2011

Za nami je še eno uspešno leto, v 
katerem so se naše poti velikokrat 
srečale. Leto 2011 so zaznamovala 
številna izobraževalna srečanja za 
bolnike in skrbnike, ki so se zvrstila v 
različnih slovenskih regijah.

Aprila smo se srečali v Moravskih 
Toplicah, kjer smo se prvič resneje 
dotaknili dveh tem, in sicer o ne
motoričnih motnjah pri parkinsonovi 
bolezni (PB) in o genetiki ter njenem 
pomenu pri obravnavi PB. Primarij dr. 
Dušan Flisar je na srečanju predstavil 
nov priročnik Življenje s parkinsono-
vo boleznijo – nemotorični simptomi, 
prof. dr. Borut Peterlin pa je predsta
vil raziskavo Družinska anamneza – 
genetsko orodje za preventivno me-
dicino, v kateri sodelujejo tudi člani 
Trepetlike.

V juniju je sledil težko pričakovani 
spomladanski tabor na Lokvah, kjer 
so se udeleženci poleg zanimivih in 
poučnih predavanj na temo zdravlje
nja PB lahko udeležili tudi različnih 
delavnic. Posebej velja omeniti še je
senski tabor na Lokvah, saj je bila to 
že 10. izvedba terapevtsko–izobraže
valnega tabora, ki ga v sodelovanju s 
Trepetliko vsako leto organizira Lidija 
Ocepek, diplomirana medicinska se
stra, specializirana za PB. Poleg ju
bilejne izvedbe je bil tabor poseben 
tudi s programskega vidika, saj so se 
udeleženci prvič lahko udeležili tudi 
prave kuharske delavnice.

Sklop izobraževalnih srečanj smo za
ključili novembra na srečanju v Ho
telu Mons v Ljubljani, kjer smo zopet 
spregovorili o genetiki in raziskavah 
na tem področju ter o zdravilih in nji

hovih stranskih učinkih. Naša gosta 
sta bila nevrolog prof. dr. Zvezdan 
Pirtošek in genetik prof. dr. Borut Pe
terlin.

Poleg že omenjenih srečanj so se 
bolniki in skrbniki po posameznih re
gijah družili vsak mesec. Tako smo v 
Zrečah, Šmarjeških Toplicah, Kranju 
in Strunjanu gostili številne preda
vatelje iz različnih slovenskih regij, 
ki so spregovorili o zdravljenju PB, 
nemotoričnih simptomih, psiholo
škem pristopu k PB, fizioterapevtski 
obravnavi ipd. Bolniki in skrbniki so 
se mesečno srečevali tudi v Ljubljani, 
kjer je psihologinja Veronika Kragelj 
za bolnike in skrbnike imela različna 
predavanja in delavnice. V Ljubljani 
so tedensko potekale tudi številne 
vadbe, med njimi telovadba, taj či in 
nordijska hoja.

V društvu Trepetlika skušamo sle
diti dejstvu, da le dobro izobražena 
bolnik in skrbnik lahko aktivno sode
lujeta pri obravnavi bolezni in tako 
vplivata na boljšo kakovost življenja, 
zato si prizadevamo, da bi bilo v pri
hodnjem letu tovrstnih izobraževal
nih srečanj še več.

 
Klara Tostovršnik, študentka medicine, 

Medicinska fakulteta,  
Univerza v Ljubljani

O PARKINSONOVI BOLEZNI

Parkinsonova bolezen je kronična, 
počasi napredujoča bolezen, pri ka
teri začnejo v določenem področju 
možganov odmirati živčne celice – 
nevroni. S starostjo obolevnost na
rašča. Trenutno naj bi bilo v Sloveniji 
okrog 6000 bolnikov. Osebe zbolijo 
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najpogosteje po 55. letu, le okrog 
10 % jih zboli pred 40. letom. Zani
mivo je tudi, da moški zbolijo pogo
steje kot ženske. Vzroka še vedno ne 
poznamo, najverjetneje pa bolezen
ski proces sproži kombinacija genov 
in vplivov iz okolja (strupi, okužbe?).

Že več kot desetletje je znano, da 
pri parkinsonovi bolezni začnejo v 
možganih propadati celice (nevroni) 
v različnih področjih, kar se kaže v 
zelo raznoliki sliki bolezenskih težav. 
Bolniki obiščejo nevrologa običajno v 
tisti fazi, ko se pojavi tresenje rok, ko 
postanejo okorni, upočasnjeni ali če 
se pojavijo motnje ravnotežja. Tem 
znakom pravimo motorični. Po drugi 
strani pa tako imenovani nemotorič
ni simptomi bolnike spremljajo lahko 
že vrsto let pred motoričnimi. Naj
pogosteje so to motnje razpolože

nja v obliki tesnobe, depresije, utru
dljivost, motnje spanja (žive sanje, 
nemirne noge), bolečine po telesu, 
motnje odvajanja blata (zaprtost), 
pogosto uriniranje, motnje znojenja, 
omotice. Z napredovanjem bolezni se 
te težave lahko še stopnjujejo, pri
družijo se jim lahko tudi motnje spo
mina, načrtovanja …, t. i. demenca. 
Našteti znaki so posledica pomanjka
nja pomembnih snovi, ki sodelujejo 
pri prenašanju živčnih signalov – to 
so živčni prenašalci. Najpomembnej
ši med njimi je dopamin, nezanemar
ljivi pa tudi serotonin, nor adrenalin 
in acetilholin.

Čeprav parkinsonove bolezni žal še 
vedno ne znamo pozdraviti in zato 
spremlja bolnika do konca življenja, 
lahko z zdravili in tudi drugimi načini 
zdravljenja (gibanje, skrb za zdravo 
in ustrezno prehrano) zelo uspešno 
lajšamo simptome in omogočimo čim 
bolj kakovostno življenje. V Sloveniji 
imamo na voljo vsa zdravila, ki so v 
uporabi v svetu. Najpogosteje upo
rabljana in še vedno najučinkovitejša 
je levodopa. Zelo pomembna zdra
vila so dopaminski agonisti (Requip 
modutab, Mirapexin, Neupro) ter ši
roka paleta drugih zdravil. Zdravni
kova odločitev, kdaj in katero zdra
vilo predpiše, je vedno vezana na 
posameznega bolnika in odvisna od 
bolnikove starosti ter spremljajočih 
bolezni. V prvih petih do sedmih letih 
je bolezen običajno lepo vodljiva, ka
sneje pa se pojavijo različna nihanja, 
ki so delno tudi stranski učinek zdra
vil. To so na primer nehoteni pre
komerni zgibki, zvijanje, boleči krči 
(distonija, pogosto zjutraj oziroma 
ko učinek zdravil popusti), nenadni 
in nepredvidljivi izklopi, kratkotrajno 
delovanje zdravil. Ko bolezni ne uspe

Nina Zupančič Križnar na predavanju v Kranju
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mo kontrolirati z običajnimi zdravili, 
se odločimo za posebna zdravljenja: 
ali v obliki črpalke (duodopa – črpal
ka preko tankega črevesa, apomorfin 
– preko kože) ali pa bolnika napotimo 
na operativni poseg (mlajši bolniki).

Ne smemo zanemariti ostalih nemo
toričnih težav, od katerih so najpo
membnejše tiste psihiatrične narave 
(depresija, tesnoba, panični napadi, 
demenca) in v zadnjih letih prepo
znan dopaminski disregulacijski sin
drom (zloraba zdravil za parkinso
novo bolezen, obsesivno vedenje, 
hiperseksualnost, bolezensko hazar
diranje, evforija, prenajedanje, lju
bosumnost).

Za konec še pomembni opozorili:

Nikoli ukinjati zdravil naenkrat in 
brez zdravnikove vednosti!

Nikoli vzeti novega zdravila »za 
živce« brez predhodnega posve-
ta z zdravnikom!

 
Nina Zupančič Križnar, dr. med., 

 specialistka nevrologinja,  
Klinični oddelek za bolezni živčevja,  

Nevrološka klinika v Ljubljani

KLINIČNI NEmOTORIČNI 
ZNA KI IN SImPTOmI PAR-
KINSONOVE BOLEZNI V PRE-
mOTORIČNI fAZI BOLEZN I

Kakšen je pomen nemotoričnih zna
kov in simptomov parkinsonove bo
lezni (PB) v premotorični fazi? Ali jih 
dovolj uspešno prepoznamo in zdra
vimo? Ali lahko PB diagnosticiramo 
v premotorični fazi? To je samo del 
vprašanj, ki se nam zastavljajo, ko 

pomislimo na nemotorične znake in 
simptome PB. Klasična in še veljavna 
definicija PB je, da gre za kronično, 
progresivno nevrodegenerativno bo
lezen, za katero so značilni tremor 
v mirovanju, rigidnost, bradihipoki
nezija in moteni posturalni refleksi. 
Da bi postavili diagnozo PB, morata 
biti prisotna vsaj dva od teh štirih 
znakov. Patološki korelat motoričnih 
znakov je degeneracija kompaktnega 
dela črne snovi (substantiae nigrae 
pars compacta – SNpc), ki se naha
ja v srednjih možganih in proizvaja 
dopamin. Ob njeni degeneraciji pri
de do upada koncentracije dopamina 
v možganih, kar posledično privede 
do upočasnjenosti, tresavice, rigid
nosti in nagnjenosti k padcem. Da bi 
se pojavili motorični znaki PB, je po
trebno, da degenerira približno 50–
80 % črne snovi. To pomeni, da je od 
začetka degeneracije črne snovi do 
prvih motoričnih znakov PB relativno 
»dolga pot«.

Glavna patološka značilnost PB je 
prisotnost lewyjevih telesc v možga
nih. Lewyjeva telesca vsebujejo a
sinuklein, ki najverjetneje igra vlogo 
proteina, vezanega na mikrotubule. 
Še vedno pa ne vemo, kakšno vlogo 
imajo lewyjeva telesca pri patogenezi 
PB – toksično ali nevroprotektivno ali 
pa so lewyjeva telesa le epifenomen 
patološkega procesa, ki vodi k razvo
ju bolezni. Po Braakovi klasifikaciji 
se proces kopičenja lewyjevih telesc 
začne veliko prej, preden se pojavijo 
prvi motorični znaki PB. V povezavi 
s tem je tudi hipoteza o klinikopa
tološki korelaciji nemotoričnih in mo
toričnih znakov PB. V prvi fazi pride 
do prizadetosti sprednjih vohalnih 
struktur in dorzalnega motoričnega 
jedra vagus nega živca; klinični ko
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relati prizadetosti teh struktur pa so 
hipozmija, anozmija in avtonomna 
disfunkcija (predvsem) prebavnega 
sistema. V drugi fazi patološki pro
ces napreduje vzdolž možganskega 
debla in prizadene locus coeruleus 
(jedro na dnu četrtega ventrikla, ki  
proizvaja noradrenalin), raphe nuclei 
(skupina jeder v retikularni forma
ciji, ki proizvaja serotonin) in druge 
strukture retikularne formacije. Kli
nično se progresivna degeneracija 
kaže s pojavom simptomov motenj 
spanja (kot so na primer motnje 
spanja v fazi REM) in afektivnih mo
tenj. Šele v tretji in četrti fazi pride 
do prizadetosti črne snovi (SNpc) in 
do klinične manifestacije motorič
nih simptomov in znakov PB. V peti 
in  šesti fazi pride do difuznega ko
pičenja lewyjevih telesc v možganski 
skorji. Klinični korelat tega je kogni
tivni upad. V nadaljnjem besedilu si 
bomo podrobneje pogledali nekatere 
nemotorične znake PB, značilne za 
premotorično fazo PB.

Hipozmija in anozmija

Hipozmija pomeni delno izgubo voha, 
anozmija pa popolno izgubo voha oz. 
sposobnosti vohanja. Številne štu
dije so pokazale, da je izguba voha 

značilna za PB. Ekstrapolirani podat
ki v premotorični fazi PB kažejo na 
to, da je izguba sposobnosti vohanja 
simptom, ki se pojavi že pred poja
vom motoričnih znakov PB. Patološki 
korelat hipozmije/anozmije pri PB je 
prisotnost lewyjevih telesc v vohalnih 
možganskih strukturah. Testiranje 
vohalnih sposobnosti lahko izvaja
mo zgolj klinično (s kliničnim nevro
loškim pregledom). Za natan čnejšo 
identifikacijo vohalnih sposobnosti 
pa uporabljamo semikvanitativne 
lestvice, kot je UPSIT (Univeristy of 
Pennsylvania Smell Identification 
Test). Za še natančnejšo opredelitev 
voha pa opredelimo še vohalni prag, 
vohalno diskriminacijo in vohalni 
spomin. Skupaj z ostalimi premoto
ričnimi znaki in simptomi PB je te
stiranje vohalnih sposobnosti lahko 
pomemben presejalni test, ki nam 
pove, kolikšen je riziko za razvoj PB 
pri določenem bolniku. 

motnje spanja

Značilnost vseh asinukleinopatij so 
motnje spanja v REMfazi. Nevrofi
zikološko spanje lahko razdelimo na 
dva dela, REM in neREM. Med REM
fazo spanja, imenovano tudi »para
doksno spanje«, je značilna elektro
encefalograska dejavnost možganov 
podobna tisti med budnostjo; očesna 
zrkla se hitro premikajo (Rapid Eye 
Movements – REM) in mišice so po
polnomana atonične. Atonija je fizi
ološki mehanizem, ki med spanjem 
v fazi REM onemogoča aktivacijo mi
šic, saj v tej fazi intenzivno sanjamo. 
Če ni atonije, so mišice pripravljene 
delovati in ob intenzivnem sanjanju 
pride do aktivacije različnih mišičnih 
skupin, odvisno od tega, kaj sanja
mo. Primer: če se bolniku sanja, da 
ga napadajo, se bo skušal ubraniti. 

Izguba voha je lahko simptom PB
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Tega se bolnik ne zaveda, za par
tnerja, ki spi ob njem, pa je to lahko 
zelo moteče. Včasih lahko pride do 
sicer nenamerne, a resne poškod
be partnerja. Poleg tega aktivnost 
v REMfazi spanja lahko spreme
ni arhitekturo spanja, kar povzroča 
zaspanost preko dneva. Patološko 
gre za kopičenje lewyjevih telesc v 
možganskem deblu (preceruleus, 
sublaterodorzalno jedro in lateralni 
pontini tegmentum). Dober del bol
nikov z diagnosticirano PB poroča, da 
so imeli REMmotnje spanja že pred 
pojavom motoričnih znakov PB oziro
ma preden so jim diagnosticirali PB. 
Študije so pokazale, da so bolniki z 
REMmotnjami spanja predisponirani 
k razvoju PB. Te motnje se lahko po
javijo leta pred pojavom motoričnih 
znakov, značilnih za PB. Motnje spa
nja v fazi REM zdravimo z Rivotrilom, 
zdravilom iz skupine benzodiazepi
nov (klonazepam), ki se je v študi
jah pokazalo kot najučinkovitejše pri 
zdravljenju REMmotnje spanja.

Sindrom nemirnih nog

Sindrom nemirnih nog (SNN) je pri 
bolnikih s PB pogost. Pri nekaterih 
bolnikih se SNN pojavi pred moto
ričnimi znaki PB. SNN je idiopatski 
(iSNN) ali pa sekundarni (sSNN); 
lahko se pojavi tudi pri PB (PB/SNN). 
Sekundarni vzroki za sindrom nemir
nih nog so sideropenična anemija, 
nevropatija, ledvična odpoved, no
sečnost. Bolniki simptome opisujejo 
različno. Gre predvsem za potrebo 
oziroma nujo po premikanju nog 
zaradi neprijetnih občutkov, kot so 
mravljinčenje, napetost, trganje. Da 
bi se izognil neprijetnim občutkom, 
je bolnik primoran noge premika
ti. Neprijetni občutki se pojavljajo v 
mirovanju, velikokrat pred spanjem, 

vendar lahko tudi ob počitku v ka
terem koli delu dneva. Da bi noge 
umiril, je bolnik najpogosteje primo
ran hoditi. Pri zdravljenju sindroma 
nemirnih nog, še posebej iSNN in 
PB/SNN, uporabljamo dopaminske 
agoniste (pramipeksol, ropinirol, ro
tigotin). Pri sSNN je potrebno najprej 
pozdraviti primarni vzrok sindroma, 
v primeru nadaljevanja simptomov 
pa poskusiti terapijo z dopaminski
mi agonisti. Na osnovi dobrega odzi
va na zdravljenje tako iSNN kot PB/
SNN je bila postavljena hipoteza o 
skupni patogenezi SNN in PB ter da 
iSNN lahko napove PB v premotorični 
fazi. Ta hipoteza ni bila dokazana. Na 
podlagi dosedanjih študij ne moremo 
trditi, da je razvoj SNN povezan s po
znejšim razvojem PB. Vsekakor pa je 
potrebno simptome SNN prepoznati 
in ustrezno zdraviti tudi pri bolnikih 
s PB.

motnje avtonomnega živčevja 

Avtonomno živčevje nadzoruje av
tonomne funkcije, kot so bitje srca, 
pritisk, odvajanja blata in vode, spol
ne funkcije. Kot rečeno, se proces 
kopičenja lewyjevih telesc začne v 
podaljšani hrbtenjači v dorzalnem 
motoričnem jedru vagusa (klateža). 
Vagusni živec oživčuje praktično vse 
organe prsnega koša in trebušne vo
tline in je glavni parasimpatični živec 
v človeškem telesu.  Številne študije 
so pokazale, da v presimptomatski 
(premotorični) fazi veliko bolnikov z 
že diagnosticirano PB opisuje zapr
tost (konstipacijo) celo slabih 19 let 
pred diagnozo PB, zaprtost pa najde
mo kot simptom v vseh fazah PB. 

Za PB so značilne spolne disfunkcije 
(erektilna disfukcija, zmanjšan libi
do, anorgazmija). Obstajajo podatki, 
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ki kažejo, da je razvoj erektilne dis
funkcije povezan s poznejšim poja
vom PB. Pri nekaterih posameznikih 
pa so tudi težave pri odvajanju vode 
lahko predznak razvoja PB, vendar je 
inkontinenca za vodo v zelo zgodnji 
fazi bolezni povezana s skupino bo
lezni, ki jim pravimo  parkinsonizem 
plus, predvsem z multiplo sistemsko 
atrofijo (MSA). Ortostatska hipoten
zija (OH) (disfunkcija regulacije krv
nega pritiska, ki se kaže z nezmož
nostjo kompenzacije fiziološkega 
padca krvnega tlaka ob vstajanju) 
je pogosta v pozni fazi PB, vendar se 
lahko pojavi že v zgodnjih fazah, ni 
pa podatkov, ki bi kazali, da je OH 
lahko premotorični znak PB. Podob
no kot velja za spolno disfunkcijo, je 
tudi zgodnja ortostatska hipotenzija  
povezana z diagnozo MSA. 

Kognitivne motnje in motnje 
afekta

Lewyjeva telesca se kopičijo v po
daljšani hrbtenjači in ponsu (most), 
kjer se nahajajo locus coeruleus in 
raphe nuclei. To kopičenje se na nivo
ju srednjih možganov pojavlja pred 
začetkom procesa degeneracije in je 
lahko patološki substrat depresivno
sti v premotorični fazi PB. Omenjena 
jedra namreč proizvajajo noradre
nalin in serotonin, nevrotransmitor
ja, ki sta vpletena v patofiziološki 
proces depresije. Poleg depresivno
sti, ki je lahko pomemben problem 
v vseh fazah PB, se v premotorični 
fazi velikokrat pojavlja tudi anksio
znost. Anksioznost in depresija pa se 
po navadi nadaljujeta v fazi razvite 
PB. Nekatere študije so tudi pokaza
le značilen profil osebnosti bolnikov s 
PB v predbolezenski fazi. Gre namreč 
za ljudi z osebnostnimi lastnostmi, 
povsem značilnimi za obolele za PB: 

to so ljudje, ki se izogibajo tveganim 
okoliščinam, niso radovedni, po na
vadi so zelo disciplinirani in natančni 
in niso naravnani k uživanju.

Znano je, da se pri bolnikih s PB po
gosto razvije demenca, vendar je 
kognitivni upad, ki ustreza kriterijem 
demence, značilen le za pozno fazo 
PB. Študije kažejo, da so že v zgodnji 
fazi PB, ko bolniki še nimajo demen
ce, prisotni znaki izvršilne disfunkci
je, za katero je odgovorna prefron
talna možganska skorja, ki se nahaja 
v sprednjem delu čelnega režnja. Ker 
so z njo in tudi z motorično skorjo v 
zankah ozko povezani bazalni gangli
ji, pri bolnikih s PB ni prizadeta samo 
motorika, temveč se pojavljajo tudi 
kognitivne motnje, na začetku sub
tilne, tako da jih lahko zaznamo le 
s ciljnim kognitivnim nevrološkim 
in kliničnim psihološkim pregledom. 
Trenutno v Laboratoriju za kognitiv
no nevroznanost Kliničnega oddelka 
za bolezni živčevja potekata dve štu
diji o zgodnjem kognitivnem upadu 
pri bolnikih s PB. Ni pa podatkov o 
kognitivnem upadu pri ljudeh, ki so 
nagnjeni k razvoju PB, torej v pre
motorični fazi PB, saj trenutno ne ob
stajajo trdni kriteriji za diagnozo PB 
v tej fazi.

Bolečina 

Bolečina je značilen simptom v zgo
dnji fazi PB. Velikokrat je to prvi 
simptom PB. V fazi pred postavitvijo 
diagnoze PB je veliko število bolnikov 
z bolečinami napačno diagnosticira
nih, češ da gre za bolečino zaradi de
generativnih sprememb sklepov ali 
hrbtenjače. Patološke študije so po
kazale, da so v delu hrbtenjače, od
govornem za prenos in kontrolo bo
lečinskih dražljajev, prisotna tele sc a,  
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ki vsebujejo asinuklein. To je lahko 
patološki substrat zgodnjih bolečin
skih dražljajev pri bolnikih s PB. Bo
lečina je simptom, ki spremlja bolni
ke s PB ves čas, vendar so etiologija, 
diagnoza in zdravljenje bolečinskih 
sindromov v zgodnji in pozni fazi PB 
precej različni. 

Zaključek

Če se na koncu prispevka vrnemo k 
vprašanjem, zastavljenim na začet
ku, bi lahko rekli, da so nemotorični 
znaki in simptomi PB zelo pomemb
ni, saj nam lahko pomagajo pri po
stavitvi diagnoze PB. Njihova vloga 
je pomembna že v premotorični fazi 
PB, kajti če bi z nadaljnjimi raziska
vami bolezen lahko diagnosticirali že 
v tej fazi, bi jo z določenimi terapev
tskimi posegi skušali ustaviti takoj; 
trenutno za postavitev diagnoze PB v 
premotorični fazi žal ni diagnostičnih 
kriterijev, kakor tudi ni zdravila, ki bi 
delovalo nevroprotektivno, torej bi 
ustavilo degenerativne procese v živ
čevju. Nemotorični znaki in simptomi 
so značilni tudi za že diganosticirano 
PB, tako v zgodnji kot v pozni fazi, 
vendar velikokrat ostanejo neprepo
znani in posledično nezdravljeni; za
radi tega je pri nevrološkem pregledu 

potrebno bolnikovim nemotoričnim 
znakom nameniti večjo pozornost in 
o njih ciljno izpraševati. Bolniki pa se 
morajo naučiti prepoznati simptome 
svoje bolezni pravočasno, predvsem 
pa morajo biti pripravljeni zdravni
kom in drugim zdravstvenim delav
cem, ki skrbijo zanje, o teh simpto
mih spregovoriti.

 
Dejan Georgiev, dr. med., 

specializant nevrologije in MR, 
Laboratorij za kognitivno nevroznanost, 

Klinični oddelek za bolezni živčevja, 
Nevrološka klinika v Ljubljani

KRVNA PREISKAVA ZA PO-
TRDITEV DIAGNOZE PAR-
KINSONOVE BOLEZNI?

Vzroka za nastanek parkinsonove bo
lezni še vedno ne poznamo, veliko pa 
je znanega o okvarjenih mehanizmih, 
ki pri tej bolezni vodijo do odmiranja 
celic. Z nevrološkim kliničnim pre
gledom parkinsonovo bolezen ugo
tovimo šele takrat, ko odmre okoli 
80 % celic. Takrat se pojavijo tipični 
znaki: tresenje, otrdelost mišic, upo
časnjenost in siromašnost gibov ter 

Dejan Georgiev na srečanju v Monsu

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek med predavanjem na 
srečanju v Monsu
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padci. Bolezenski proces pa se prične 
mnogo prej, morda 20, 30, 40 ali več 
let pred nastopom teh znakov. Mno
gi znanstveniki širom sveta skušajo 
ugotoviti, ali obstaja test oziroma ali 
obstajajo pokaza telji (imenujemo jih 
tudi biomarkerji), ki bi dokazali pri
sotnost sprememb v možganih, še 
preden se pokažejo klinični znaki. 
Tovrstna najdba bi močno pospešila 
raziskave zdravil, ki bi vsaj upočasni
la, če ne celo preprečila propadanje 
možganskih celic, da se bolezenski 
znaki morda sploh ne bi razvili.

O takem biomarkerju so v začetku 
decembra 2011 v reviji FASEB poro
čali angleški znanstveniki z Univerze 
v Lancastru. V študijo so vključili 32 
bolnikov z zgodnjo obliko parkinso
nove bolezni in 30 starostno primer
ljivih zdravih preiskovancev. Vsak 
mesec, štiri mesece zapored, so jim 
vzeli vzorec krvi in v plazmi določili 
nivo treh različnih oblik alfasinukle
ina, patološke beljakovine, ki se ko
piči v možganih obolelih za parkin
sonovo boleznijo. Pokazalo se je, da 
vrednost ene od oblik te beljakovine, 
to je fosforiliranega alfasinukleina,  
med posamezniki močno niha, da pa  

se pri istem preiskovancu giba ves 
čas v relativno ozkih mejah. Glavni 
raziskovalec David Allsop je s sode
lavci nato razvil preprost test za prei
skavo fosforiliranega alfasinukleina v 
krvi in tako utrl pot raziskavam na 
tem področju.

Preprost krvni test za diagnozo par
kinsonove bolezni bo v veliko pomoč 
pri diferencialni diagnozi (odločanju, 
ali bolezenska motnja sploh je par
kinsonova bolezen), posameznika 
bo seznanil z možnostjo bolezni, še 
preden se bodo pokazali njeni prvi 
znaki, pospešil bo iskanje zdravil, 
ki bi ustavila ali upočasnila bolezen, 
bolniku pa omogočil, da bo svoje ži
vljenje načrtoval skozi prizmo svojih 
vrednot.

Preučevanju biomarkerjev pri parkin
sonovi (in alzheimerjevi) bolezni se 
v zadnjem času močno posvečamo 
tudi v Sloveniji. Na Kliničnem od
delku za bolezni živčevja Univerzite
tnega kliničnega centra se kot možni 
biomarkerji – v okviru slovenskih in 
evropskih študij – preučujejo slikov
ne metode (PET, MRI), elektrofizio
loške metode (EEG, pozni evocirani 
potenciali), psihološka testiranja, 
bio markerji v možganski tekočini, 
voh, spanje ... Informcije, pomemb
ne za bolnike in medicino, lahko pri
čakujemo v dveh, treh letih.

 
Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., 

specialist nevrolog, 
 predstojnik Kliničnega oddleka za 

bolezni živčevja, 
 Nevrološka klinika v Ljubljani

Jemanje vzorca krvi na srečanju v Moravskih 
Toplicah
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GENETSKI VZROKI ZA PAR-
KINSONOVO BOLEZEN

Vzroke za nastanek parkinsonove 
bolezni še vedno slabo poznamo. Pa 
vendar je poznavanje vzrokov zelo 
pomembno za preprečevanje in zdra
vljenje bolezni. Bolezenski znaki se 
namreč pojavijo po več letih trajanja 
bolezenskega procesa, ko odmre že 
znaten del možganskih celic.

V večini primerov parkinsonova bo
lezen ni podedovana; najbližjega 
sorodnika z isto boleznijo ima okoli 
10–15 % bolnikov, več obolelih dru
žinskih članov pa okoli 5 % bolnikov. 
V družinskih primerih se bolezen po
gosto začne pri nižji starosti.

V primeru družinske oblike bolezni 
gre največkrat za dedno obliko, ki se 
glede na spremenjeni gen lahko de
duje različno. Na voljo je diagnostični 
test, s katerim lahko zaznamo spre
membe v petih genih, največkrat po
vezanih z dedno obliko bolezni. Zato 
je pri družinskih oblikah parkinsono
ve bolezni smiseln obisk pri klinične
mu genetiku. Na genetskem posvetu 
zdravnik informira posvetovanca o 

genetskih osnovah bolezni, natanč
neje razišče genetsko nagnjenost v 
družini in omogoči genetsko testira
nje. V primeru, da je bila v družini 
ugotovljena genetska sprememba, 
lahko genetsko diagnostiko ponu
dimo družinskim članom z zvišanim 
tveganjem, še preden obolijo (vendar 
ko so polnoletni), tistim z genetsko 
spremembo pa tudi možnost predroj
stne diagnostike (predimplantacijska 
genetska diagnostika).

Za obisk kliničnega genetika je 
potrebna napotnica družinskega 
zdravnika, nevrologa ali drugega 
specialista. V primeru nejasnosti 
se zainteresirani lahko tudi direk
tno obrnejo na ambulanto Klinične
ga inštituta za medicinsko genetiko 
(gene tika.ambulanta@gmail.com).

 
Prof. dr. Borut Peterlin, dr. med., 

specialist nevrolog, specialist genetik,  
predstojnik Kliničnega inštituta za 

me dicinsko genetiko, 
 Ginekološka klinika v Ljubljani

KAKO Z ZDRAVILI LAJšAmO 
PARKINSONOVO BOLEZEN 
IN PREPREČUJEmO NJENO 
NAPREDOVANJE

V mesecu oktobru 2011 sem se de
vetič udeležila tabora za bolnike s 
parkinsonovo boleznijo in njihove 
svojce, ki je v organizaciji Društva 
Trepetlika potekal na Lokvah pri Novi 
Gorici.

Prvo leto je srečanje potekalo bolj 
ex cathedra. Po predavanju, ko smo 
ponovili vse, kar bi bolniki in svojci 
želeli vedeti o levodopi, dopaminskih 
agonistih, inhibitorjih razgradnje in 

Prof. dr. Borut Peterlin, predavatelj na srečanju 
v Monsu
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sproščevalcih dopamina, so se le 
najpogumnejši bolniki odločili, da me 
kaj vprašajo, potem pa se jim je že 
mudilo na druge obveznosti. Manj 
pogumni pa so se opogumili in me 
kasneje dregnili z elektronsko pošto.

Naslednjič sem spremenila taktiko 
in že sredi predavanja je padlo prvo 
vprašanje, temu so sledila nova, tako 
da odtlej računalnik uporabljam bolj 
zaradi videza šolske resnosti in la
stnega občutka, da sem se na sreča
nje z bolniki s parkinsonovo boleznijo 
dobro pripravila.

Bolniki in predvsem njihovi svojci so 
se opogumili in zdaj vprašanja kar 
dežujejo. Najbolj jih zanimajo raz
lage neželenih učinkov posameznih 
zdravil (zaspanost, utrujenost, spre
membe razpoloženja), možni neže
leni učinki kot posledica hkratnega 
jemanja različnih zdravil, sprašujejo, 
katera zdravila za samozdravljenje 
so varna in katera nevarna, katera 
zelišča in hrano lahko uživajo, ne da 
bi to poslabšalo njihovo bolezen, in 
kdaj morajo poiskati zdravniško po
moč.

Vsako jesen bolnike in svojce zani
ma, ali naj se cepijo proti gripi ali 
ne. Na koncu se zedinimo, da je ce
pljenje zelo koristno, razen če je kdo 
alergičen na sestavine cepiva.

Pohvalno je, da je veliko bolnikov 
in njihovih svojcev zelo osveščenih 
o parkinsonovi bolezni in možnem 
zdravljenju. Vseeno pa ima zanje 
besedica »naravno« magično moč. 
Veliko bolnikov bi namesto sinteznih 
zdravil raje jemalo zdravila naravne
ga izvora. Žal takih zdravil za parkin
sonovo bolezen (še) ni.

Druga vroča tema so prehranska do

polnila. Tako smo na eni od delavnic 
večino časa porabili za to, da smo 
razjasnili razliko med prehranskimi 
dopolnili in hrano. Večina jih zdaj ve, 
da so prehranska dopolnila organiz
mu koristna le, če določene hrane ne 
maramo ali ne moremo zaužiti, pre
hranska dopolnila pa ne smejo imeti 
nobenega farmakološkega učinka. 
Edini dokazljiv učinek prehranskih 
dopolnil je suša v denarnici. Ker pa 
sta proizvodnja in distribucija pre
hranskih dopolnil manj nadzorovani 
kot proizvodnja in distribucija zdra
vil, lahko marsikdaj kupimo mačka 
v žaklju, posebej če kupujemo prek 
spleta. Zaradi večje varnosti pripo
ročam nakup prehranskih dopolnil v 
lekarni, kjer bolnik lahko dobi vsaj 
strokovni nasvet.

Prof. dr. Mojca Kržan po predavanju na taboru 
na Lokvah
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Srečanje z bolniki in svojci na Lokvah 
je vedno prisrčno, poteka v prije
tnem delovnem vzdušju in od njih se 
naučim marsičesa, kar lahko prene
sem bodočim zdravnikom in farma
cevtom. Prav tako se veselim sreča
nja z neutrudnimi organizatorji, ki 
poskrbijo za brezhiben dogodek. Že 
se veselim majskega tabora.

 
Prof. dr. Mojca Kržan, dr. med.,  

Inštitut za farmakologijo in eksperimen-
talno toksikologijo, Medicinska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani

mEDIcINSKA SESTRA, SPE-
cIALIZIRANA ZA PARKIN-
SONIZEm

Razvoj medicinskih nevroloških strok 
je silovit, zlasti na področju novih 
zdravljenj parkinsonove bolezni. Ta 
so raznovrstnejša kot kdaj koli prej, 
obenem pa tudi bolj in bolj zaplete
na. Od bolnika zahtevajo precejšnjo 
stopnjo vpogleda in razumevanja, od 
zdravstvenih delavcev, zlasti medi
cinske sestre, pa več znanja in de
javnejšo stanovsko vlogo. Eden od 
odgovorov na ta izziv je profil medi
cinske sestre, specializirane za po
dročje parkinsonizma (MSSP). 

Začetki v tujini

Prva specializirana medicinska sestra 
je začela delovati leta 1989 v Angliji, 
večji napredek pa je leta 1992 po
menila pobuda Združenja bolnikov 
s parkinsonovo boleznijo (Parkinson 
Disease Society), zdravnikov nevro
logov in farmacevtskih podjetij, ki so 
organizacijsko, strokovno in finančno 
spodbudili delo specializiranih medi
cinskih sester – Parkinson's Disease  

Nurse Specialist (PDNS). Danes je 
na področju Anglije preko 250 PDNS, 
prav tako v skandinavskih deželah 
ter državah Beneluxa. Zdravstvena 
politika Evropske skupnosti in Sve
tovne zdravstvene organizacije pou
darja vlogo MSSP in z različnimi pro
jekti spodbuja njihovo vključitev v 
zdravstvene in stanovske ustanove.

Kaj pa pri nas?

V Sloveniji je koncept specializirane 
medicinske sestre relativno nov. V 
nevrologiji je bilo področje parkin
sonizma prvo, ki je skušalo sistema
tično opredeliti dejavno vlogo medi
cinske sestre pri obravnavi bolnika s 
parkinsonovo boleznijo. V Sloveniji 
se je potreba po taki medicinski se
stri pojavila konec osemdesetih let, 
ko smo z vrnitvijo prof. Pirtoška leta 
1989/90 začeli uvajati nova zdravlje
nja. Leta 1989 so se bolniki tudi v 

Lidija Ocepek, medicinska sestra, specializirana 
za parkinsonizem
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Sloveniji organizirali v društvo Trepe
tlika in izrazili potrebo po medicinski 
sestri z dodatnimi znanji. Potrebo 
po profilu take medicinske sestre je 
sicer neformalno, pa vendar jasno 
podprl Inštitut za klinično nevrofizi
ologijo, dokončno pa se je tovrstni 
profil utrdil z ustanovitvijo Centra za 
ekstrapiramidne bolezni leta 2000. 
To so bile pomembnejše stopnice do 
medicinske sestre, specializirane za 
ekstrapiramidne bolezni.

V Sloveniji smo deloma prevzeli že 
znane modele MSSP iz drugih evrop
skih držav, deloma pa smo ob neka
terih posebnostih izgrajevali svoj la
stni model MSSP.

Sama sem se prvič srečala z bolni
kom s parkinsonovo boleznijo leta 
1986. Nič kaj dosti nisem vedela o 
tej bolezni, sem pa kmalu ugotovila, 
da na tem področju ne bom mogla 
delati brez dodatnega znanja. Zato 
sem se ob nesebični podpori prof. Pir
toška začela že zgodaj sistematično 
izobraževati. Ob upoštevanju znanj 
s področja zdravstvene nege, mene
džmenta, andragogike, psihologije, 
nekaterih vej medicine, npr. nevro
logije, psihiatrije, farmakologije, in v 
sodelovanju z nevrologom lahko zdaj 
– po vrsto letih izobraževanja – rela
tivno samostojno obravnavam in vo
dim bolnika s parkinsonovo boleznijo 
in njegove svojce skozi vsa obdobja 
bolezni.

Pri obravnavi bolnikov s parkinsono
vo boleznijo in njihovih skrbnikov se 
moja vloga, ki zajema tako strokovni 
kot organizacijski vidik, nanaša na:

• obravnavo bolnika neposredno 
po postavitvi diagnoze (preverim, 
kako je bolnik sprejel diagnozo in 
njegov odziv na uvedeno terapijo 

ter zaradi nadaljnjega sodelovanja 
vzpostavim pristen odnos z bolni
kom in njegovo družino);

• obravnavo bolnika v zgodnji fazi 
bolezni (vzgoja in izobraževanje 
– posredujem znanja o bolezni, 
medikamentozni terapiji v zgodnji 
fazi, življenjskem režimu), pri če
mer pazim, da podajanje informa
cij prilagajam bolnikovi starosti in 
izobraženosti in da bolezen razla
gam stopenjsko;

• obravnavo bolnika v napredovali 
fazi bolezni (posredujem poglo
bljeno znanje o bolezni in kom
plikacijah, o terapiji in stranskih 
učinkih zdravil, nudim podporo pri 
sprejemanju spremenjene telesne 
podobe, ki je lahko zelo neprijetna 
za bolnika in svojce, aktivno sode
lujem z nevrologom pri nadaljnji 
diagnostiki in terapiji, ocenjujem 
stopnjo napredovanja bolezni s 
semikvantitativnimi lestvicami, za 
bolnike, ki so na parenteralnem 
zdravljenju (apomorfin, duodopa), 
organiziram redne ambulante, kjer 
kontroliram tehnično pravilnost iz
vajanja terapije, pravilne odmer
ke in kombinacije zdravil, pregle
dujem vbodna mesta in jih sproti 
saniram, spremljam motorične in 
nemotorične učinke zdravil in bo
lezni same);

• sodelovanje v multidisciplinarnem 
timu, ki deluje v okviru Centra za 
ekstrapiramidne bolezni, katere
ga soustanoviteljica sem bila leta 
1999/2000, kajti sodobna medici
na se tudi na področju nevrologije 
vse bolj zaveda, da je najuspe
šnejši model obravnave bolnika 
multidisciplinarni in timski (ne
vrolog, MSSP, psihiater, socialna 
delavka, fizioterapevtka, delovna 



17

terapevtka, psihologinja, farma
kologinja, občasno logopedinja, po 
potrebi genetik, gastroenterolog in 
dietetik);

• druge dejavnosti MSSP (sodelu
jem z družinskim zdravnikom, far
macevtskimi družbami, servisnimi 
službami,  študenti itd.);

• aktivno vlogo v društvu Trepetlika 
(organizacija terapevtsko–izobra
ževalnih taborov na Lokvah, pre
davanja in druženje po regijah …).

Po več kot dvajsetletnih delovnih iz
kušnjah medicinske sestre, specia
lizirane za področje parkinsonizma, 
sem ugotovila, da je za bolnike ne
precenljivo, če me lahko v trenutkih 
stiske ali krize pokličejo po telefonu 
ali se kako drugače oglasijo, da bi 
dobili pomoč oziroma nasvet v zve
zi s težavami, ki se pojavijo bodisi 
zaradi bolezni bodisi zaradi terapije. 
Povedano z drugimi besedami: bolnik 
s parkinsonizmom za dobro počutje 
potrebuje več, kot mu lahko nudi ne
vrolog.

V vseh letih, odkar sodelujem z bolni
ki in njihovimi skrbniki, sem pri obo
jih ugotovila, kako zelo pomembna je 
njihova osveščenost. Uspeh zdravlje
nja je zelo odvisen od razumevanja 
bolezni in načinov zdravljenja. S tem 
namenom dvakrat letno na Lokvah 
pri Novi Gorici organiziram štiridnev
ni izobraževalno–terapevtski tabor za 
bolnike s parkinsonizmom in njihove 
skrbnike. Osnovni namen vsakega 
tabora je izobraževanje – ob celostni 
in timski pomoči bolnikom in skrbni
kom. Na taborih sodelujejo člani na
šega tima in zunanji sodelavci. Med 
našim druženjem je pomembno tudi 
spoznavanje bolnikov izven bolni
šničnega okolja, saj jim tako lahko  

pomagamo tudi pri življenjskih ovi
rah, ki jih nevrolog pri svoji ambu
lantni in hospitalni obravnavi nima 
priložnosti spoznati.

Bogate izkušnje, ki sem si jih kot 
specializirana sestra pridobila pri 
delu, so tudi kasneje, ko sem pre
vzela delovno mesto glavne sestre 
Kliničnega oddelka za nevrologijo, 
pomembno oblikovale moje videnje 
vloge in položaja medicinskih sester. 
Danes razumem, da tudi (in zlasti) 
ob izjemnem razmahu medicinskih 
strok medicinska sestra lahko ohra
ni svoje dostojanstvo, avtonomijo 
in strokovnost. Morda zveni parado
ksalno, toda pri tem bo uspešnejša, 
če bo s svojim specialističnim ek
spertnim znanjem, ki bi moralo biti 
tudi formalno začrtano in priznano, v 
ustvarjalnem in spodbudnem ozračju 
multidisciplinarnega tima tesno so
delovala z zdravniki in ostalimi sode
lavci.

 
Lidija Ocepek, dipl. med. sestra, 

glavna medicinska sestra Kliničnega 
oddelka za bolezni živčevja, 

 Nevrološka klinika v Ljubljani

Lidija Ocepek, organizatorka tabora na Lokvah, 
med udeleženci tabora
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KAJ LAHKO fIZIOTERAPEVT 
NUDI BOLNIKU S PB?

Bolniki se v času svoje bolezni sre
čujejo z različnimi motoričnimi (ri
gidnost, motnje ravnotežja, padci, 
zamrznitve ...) in nemotoričnimi te
žavami (depresija, motnje spanja, 
utrujenost …), s katerimi se spopada 
cel tim strokovnjakov, zdravnik ne
vrolog, medicinska sestra, fiziotera
pevt, delovni terapevt, psiholog, psi
hiater …

Fizioterapevtova naloga v tem timu 
je, da se spopada z bolnikovimi mo
toričnimi motnjami. Najpogostejše 
so:

• tremor – tresenje: manj izrazito je 
med spanjem in počitkom, bolj pa 
med aktivnostjo in v stresnih situ
acijah;

• rigidnost – zvišan mišični tonus 
ovira izvajanje gibov, gibanje je 
bolj otrdelo, okorno;

• bradikineza – upočasnjenost: gibi 
postanejo počasnejši, njihov ob
seg se zmanjša, to pa pripelje do 
večje utrudljivosti;

• motnje ravnotežja – zaradi njih se 
poveča možnost padcev;

• spremenjena drža – privede do 
motenj ravnotežja in posledično 
do večje možnosti padcev;

• težave pri začenjanju gibanja/hoje 
in motnje gibanja/hoje: podrsava
joči, majhni koraki, pogoste zamr
znitve (angleško freezing), kar je 
še posebej pogosto v ožjih preho
dih – vse to pa lahko privede do 
padcev;

• težave z govorom in obrazno mi
miko: bolnik ima na obrazu izraz 
maske – vedno je videti enak, z 

obrazno mimiko ne pokaže čustev, 
tudi govor je slabo razumljiv.

Kaj sproži zamrznitve?

Zamrznitve lahko sproži več dejavni
kov:

• vstajanje
• začetek hoje
• obračanje
• sklanjanje naprej
• hoja skozi ozke prehode
• opravljanje dveh ali več nalog 

hkrati (angleško multiple tasking): 
če opravljamo kognitivno in moto
rično nalogo hkrati (npr. hodimo in 
se pogovarjamo, hodimo in med 
hojo želimo pogledati izložbo ...). 
Tako opravljanje dveh ali večih na
log hkrati lahko pripelje do zamr
znitve pri hoji, izgube ravnotežja 
in padca. V zgodnji fazi parkinso
nove bolezni se priporoča trening 
dvojih in/ali več nalog hkrati, v 
kasnejši fazi pa izogibanje letem, 
saj se bojimo, da bi prišlo do nepo
trebnih padcev.

Padci

Padci so pri starejših ljudeh in pri 
bolnikih s parkinsonovo boleznijo po
gosti. Riziki, s katerimi se srečujejo 
ljudje, ki padejo, so:

• riziko za poškodbe (npr.: človek 
pade in si zlomi kolk),

•  riziko pri omejitvah v dnevnih 
aktivnostih (npr.: človek pade, si 
zlomi kolk in v času okrevanja ne 
more v trgovino po nakupih),

• riziko za sočasne bolezni (npr.: 
človek pade, si zlomi kolk, v času 
okrevanja ne more iz postelje, 
zato dobi pljučnico),

• vpliv na vsakodnevno življenje 
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(npr.: človek se zaradi zloma kol
ka in posledične pljučnice ne more 
udeležiti klepeta ob skodelici kave 
s prijatelji v bližnji slaščičarni).

Prav tako pa vsak padec pomeni 
stres in strah za bolnika in njegove 
svojce.

Zaradi pogostih padcev bi želela po
udariti preventivo. Preventiva ni ena
ka preventivi pred gripo (cepljenje, 
redna higiena rok in kašlja), čeprav 
je ravno tako preventiva v pravem 
pomenu besede.

Kakšna naj bi bila preventiva 
pred padci?

• Delati vaje za ravnotežje, pripo
morejo namreč k boljši stabilnosti 
in s tem zmanjšajo možnost pad
cev.

• Delati vaje za moč in gibljivost, saj 
pomagajo do boljše okretnosti in 
večje stabilnosti, kar zmanjša mo
žnost padcev.

• Izogibati se temu, da bi opravljali 
več nalog hkrati; če bi na primer 
želeli v izložbi pogledati lepe če
vlje, se najprej ustavimo, nato 
pogledamo in šele potem gremo 
naprej.

• Uriti opravljanje več nalog hkrati 
(zgodnja faza).

• Zmanjšati strah pred padci; če se 
bomo bali, da bomo padli, se nam 
bo to zgodilo še prej.

• Izboljšati transferje oz. prehajanje 
iz enega položaja v drugega: treba 
je uriti vstajanje s stola (prehod iz 
sedečega v stoječi položaj), obra
čanje.

Pomembna pa ni samo preventiva, 
temveč tudi učenje načina varnih 
padcev in tehnik, kako se po padcu 

poberemo s tal in vstanemo.

Hoja

Hoja bolnika s parkinsonovo bolezni
jo je sestavljena iz kratkih in podr
savajočih korakov. Med hojo v pozni 
fazi večkrat opazimo zamrznitve (an
gleško freezing). Pojavljajo se med 
obračanjem, pri premagovanju ozkih 
prehodov (vstopanje in izstopanje iz 
dvigala, hoja skozi vrata), ob utira
nju med množico ljudi, pri opravlja
nju dveh ali več nalog hkrati …

Kako izboljšamo tehniko hoje in 
hkrati preprečimo/zmanjšamo 
pojavnost zamrznitev?

• Da bi bolnik bolje/lažje obvlado
val situacije, v katerih se znajde v 
vsakodnevnem življenju, naj uče
nje gibanja poteka od enostavne
ga k zapletenemu.

• Med hojo naj bolnik razmišlja o 
hoji: »Naredi velik, dolg korak.«

• Pomagajo tudi vizualne spodbu
de – črte na tleh, utripanje lučke, 
pritrjene na rob okvirja očal, spre
mljevalec svojo nogo postavi pred 
bolnikovo …

• Enako pomembne so glasovne 
spodbude – štetje (1, 2, 1, 2, 1, 
2 …/hop, hop, hop …/leva, desna, 
leva, desna), metronom, posluša
nje ali petje živahne glasbe …

Principi vadbe za boljšo moč, gi-
bljivost, hojo

• Vaje se najprej začnejo izvajati 
BREZ uteži oz. upora in z majhnim 
številom ponovitev (8 ponovitev).

• Nadgradnja vaj: povečujemo šte
vilo setov, spremenimo položaj te
lesa in/ali dodamo oz. povečamo 
upor.
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Previdnost pri vadbi

• Z aktivnostjo prenehamo, če se 
pojavi kar koli izmed naštetega: 
omotičnost, ekstremna utruje
nost, intermitentna klavdikacija 
(to je bolečina v zadnjici in mečih, 
ki se pojavi pri hoji ali med vadbo 
in je posledica arterijske insufici
ence nog), huda dispneja (motnje 
dihanja), aritmija (neenakomerno 
bitje srca), siljenje na bruhanje, 
nenadna zmedenost, sinkopa (vr
sta motnje zavesti).

• Terapevta vedno opozorimo na ka
kršno koli bolečino ali druge zdrav
stvene težave (terapevt prilagodi 
vaje, če ima bolnik s parkinsonovo 
boleznijo poleg tega še katero dru
go obolenje, npr. srčno).

fizične aktivnosti, priporočene 
pri bolnikih s parkinsonovo bole-
znijo:

• hoja, nordijska hoja
• tekoči trak
• vaje za moč – uteži
• kolesarjenje (sobno kolo)
• golf
• aerobika
• taj či

• joga
• pilates

Kako lahko fizioterapevt pomaga 
bolniku s parkinsonovo bolezni-
jo?

Nudi mu pomoč pri

• izboljšanju/olajšanju gibanja,
• boljši kakovosti hoje,
• zmanjšanju zamrznitev,
• zmanjševanju padcev,
• izboljševanju drže,
• povečevanju samostojnosti pri 

dnevnih aktivnostih.

Bolnik – sam svoj »menedžer«

Fizioterapevt mora čez čas spreme
niti svojo vlogo. Najprej je »TISTI, 
KI DELA Z BOLNIKOM« (fizioterapevt 
demonstrira in vodi gibanje, včasih 
ga namesto bolnika tudi izvaja ali pa 
mu pri tem pomaga), nato postane 
»TRENER« (ko bolnik obvlada vaje, 
ki so zanj koristne, jih izvaja sam, 
fizioterapevt pa glede na njegovo 
pripravljenost odmeri težino vadbe) 
in nazadnje »SVETOVALEC« (bolnik 
vaje izvaja sam, po nasvet k fiziote
rapevtu se zateče občasno, navadno 
ko nastopijo težave oz. se bolezen 
poslabša, ali ko želi nadgradnjo vaj, 
ali ko potrebuje obnovitev že znanih 
vaj).

Pomembno je, da bolnik postane 
osebno odgovoren; samo tak bo skr
bel za svoje zdravje in redno telesno 
aktivnost.

 
Andreja Kancilija Staničić, dipl. fiziot., 

Varstveno-delovni center Kranj

Telovadba za bolnike in skrbnike pod vodstvom 
Andreje Kancilije Staničić
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fIZIOTERAPIJA PRI BOLNI-
KU S PARKINSONIZmOm

 

Na Lokvah pri Novi Gorici je letos ok
tobra že desetič potekal tabor bolni
kov s parkinsonovo boleznijo. Z ve
seljem sem se odzvala na povabilo, 
da tudi letos sodelujem, in sicer z 
delavnico na temo hoje, ravnotežja 
in padcev.

Ker so bolniki, ki se udeležujejo ta
bora, v različnih fazah bolezni, smo 
se letos odločili, da bomo poskusili  
z bolj individualnim pristopom, kajti 
obravnavo je potrebno prilagoditi fazi 
bolezni in splošnemu bolnikovemu 
stanju ter poudariti specifično vadbo 
(vstajanje s stola, s postelje, s tal, 
obračanje med hojo …).

Žal je dostopnost fizioterapevtskih 
storitev za bolnike s parkinsonovo 
boleznijo omejena in so pogosto pre
puščeni sami sebi. Taka srečanja so 
priložnost za učenje strategij, ki jih je 
mogoče uresničiti v domačem okolju, 
ter določenih postopkov, ki pomagajo 
olajšati gibanje. Le z redno in pra
vilno vadbo lahko preprečimo slabšo 
mišično moč, slabšo držo in omogoči

mo vzdrževanje splošne kondicije ter 
s tem ohranjanje samostojnosti pri 
dnevnih dejavnostih.

Poudarek na delavnicah je predvsem 
na:

• učenju nadomestnih strategij za 
izboljšanje hoje in uporabi spod
bud,

•  vajah za ravnotežje,
• razteznih vajah,
• vajah za krepitev mišic in
• dihalnih vajah.

 
Tanja Merzel, dipl. fiziot., 

Center KORAK za osebe s pridobljeno 
možgansko poškodbo, Kranj

NORDIJSKA HOJA IN PAR-
KINSONOVA BOLEZEN

Nordijska hoja je ena izmed najučin
kovitejših, najvarnejših, najcelovitej
ših in najdostopnejših telesnih aktiv
nosti, s katero se lahko ukvarjamo 
celo leto. Primerna je za ljudi vseh 
starosti.

Zakaj bolniku s parkinsonovo bole
znijo svetujemo nordijsko hojo?

1. Pri tej hoji je v gibanje vključe
no skoraj celo telo (noge, roke, 
trup), a če medtem še klepetamo, 
tudi obrazne mišice.

2. Izrazita je dodatna dejavnost mi
šic trupa, ramenskega obroča in 
rok – pri bolnikih s parkinsono
vo boleznijo se roke med hojo le 
malo vključujejo, rotacija trupa 
pa skoraj ni opazna; posebno po
zornost je potrebno nameniti tudi 
poravnavi celega trupa.

Tanja Merzel (levo) pri vodenju delavnice na 
taboru na Lokvah
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3. Če običajno hojo primerjamo z 
nor dijsko, pri kateri uporablja
mo posebne palice, ugotovimo, 
da med hojo s palicami porabimo 
večjo količino kisika, frekvenca 
sr čnega utripa se poviša za 20–
25 %, zaznan subjektivni napor 
je manjši – ne čutimo tolikšne 
utrujenosti, kot bi jo ob enakem 
naporu pri kateri drugi aktivnosti.

4. Nordijska hoja je ena najboljših 
dejavnosti za ohranjanje sposob
nosti, ki določajo raven telesne 
pripravljenosti – zlasti vzdržljivo
sti, prav tako pa tudi vzdržljivo
stne moči, gibljivosti, ravnotežja 
in koordinacije.

5. Nordijska hoja izboljša vzo
rec hoje, saj z udarjanjem palic 
ustvarjamo takt, ki podaljša ko
rak in preprečuje zamrznitve, s 
povečano intenzivnostjo hoje se 
izboljšata frekvenca in amplituda 
nihanja rok, hoja nasploh pa po
staja bolj gotova in tekoča.

6. Z nordijsko hojo za približno 30 % 
razbremenimo skočni sklep, kole
no, kolk in hrbtenico, kar je po
sebej pomembno za starejše in 
bolnike.

7. Primerna je za starejše ljudi oz. 
tiste, ki imajo določene zdrav
stvene težave (npr. bolečine v 
hrbtenici, bolezni srca in ožilja, 
diabetes, parkinsonovo bolezen, 
osteoporozo, artrozo, kronično 
obstruktivno pljučno bolezen …), 
prav tako pa je primerna tudi za 
ljudi v fazi rehabilitacije po po
škodbi gibalnega aparata.

8. Nordijska hoja – tako kot vsako 
gibanje – nudi kakovosten užitek 
in zabavo v naravi ter predsta
vlja neposredno vlaganje v lastno 
zdravje in dobro počutje.

Kaj potrebujemo, če se želimo ukvar
jati z nordijsko hojo?

Za nordijsko hojo potrebujemo udob
na oblačila, primerno športno obutev 
in palice. Vsaka palica pa ni primer
na za nordijsko hojo – naj nas na
pis »palica za nordijsko hojo« ali 
»nordijska palica« ne zavede. Pred 
nakupom palic za nordijsko hojo je 
potrebno preveriti: konico, ročaj, ki 
naj bi bil anatomsko prilagojen levi 
oziroma desni roki, poseben pašček, 
da se nanj lahko dobro opremo, ter 
vsebnost karbona (indeks karbona 
100–1000). Primerne palice so npr. 
ACTIVE 200 Carbon index, STRIDE 
350 Carbon index.

Preden začnemo z nordijsko hojo, je 
priporočljivo udeležiti se tečaja nor
dijske hoje, da nam inštruktor poka
že pravilno tehniko, saj bomo tako 
hitreje in učinkoviteje dosegli želene 
cilje.

 
Andreja Kancilija Staničić, dipl. fiziot., 

Varstveno-delovni center Kranj

Andreja Kancilija Staničić (desno) med nordij
sko hojo na Koseškem bajerju
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DELAVNIcA TAJ ČIJA NA 
LOKV AH

Dvakrat letno za bolnike s parkinso
novo boleznijo in njihove spremlje
valce na taboru na Lokvah vodim 
delavnico taj čija. Delavnica, ki se 
je lahko naenkrat udeleži približno 
15 oseb, poteka v dveh delih, vsak 
del traja 1 uro, vmes je 20minutni 
odmor. Ker je učenje taj čija dolgo
trajno in zahtevno, na teh delavnicah 
poskušam bolnike naučiti osnovne 
drže, ki jo urimo med vadbo, in ne
kaj vaj, ki jih je lahko usvojiti in jih 
udeleženci delavnice lahko izvajajo 
tudi doma. Sama izvajam taj či 11 
let, hkrati pa sem medicinska sestra 
na oddelku, kjer se zdravijo bolniki s 
parkinsonovo boleznijo, zato poznam 
njihove težave in omejitve pri giba
nju in jim vaje lahko tudi prilagodim.

 
Katarina Medic, med. sestra, 

Klinični oddelek za bolezni živčevja, 
Nevrološka klinika v Ljubljani

JOGA IN PARKINSONOVA 
BOLEZEN

Vsak človek želi živeti srečno in v 
ravnovesju s samim seboj ter svojo 
okolico. Sodoben način življenja, ki 
povzroča telesne in duševne napeto
sti in bolezni, ga obremenjuje tako 
telesno kot tudi duševno in duhovno 
(pomanjkanje gibanja, stres, nes
pečnost, živčnost …).

Obstaja več metod in tehnik za po
novno vzpostavitev ravnovesja in 
miru. Ena izmed njih je joga, vse
stranska in sistematična metoda, ki 
se dotika vseh življenjskih področij. 
Primerna je za vse ljudi v vseh staro
stnih obdobjih. V zadnjem času tudi 
medicina posveča vse več pozornosti 
dobrim učinkom joge.

Joga (sanskrtska beseda s pome
nom POVEZATI, ZDRUŽITI) usklajuje 
telo, duha, zavest in dušo. Torej se 
ukvarja s telesom in hkrati posega na 
duševno in duhovno raven bivanja. 
Pomembno je, da ne zahteva nad
povprečne telesne pripravljenosti. 
Zato je primerna tudi za bolnike, in
valide, rekonvalescente, starostnike, Delavnica taj čija s Katarino Medic (desno)

Mojca Prusnik (desno) pri vadbi joge na taboru 
na Lokvah
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nosečnice in otroke. Priporočljivo jo 
je vaditi vsak dan, in če je le mogoče 
– ob istem času. Ko jo izkusimo, se 
sčasoma samodejno pojavi potreba 
po redni vadbi.

Čeprav so izvori joge zaviti v meglo 
časa, njeno prisotnost izpričujejo 
5000 let stare arheološke najdbe. Pi
sno je joga prvič omenjena v zbirki 
VEDE (nastajala je v obdobju vsaj 
2500 pr. n. št.). Novejši del VED so 
UPANIŠADE, spisi, ki so poglavitni 
temelj jogijskega nauka in filozofije.

Hrbtenico HATHA jogi dajejo PATA
NJALIJEVE JOGA SUTRE, napisane v 
3. stoletju pr. n. št. So temelj sodob
ne jogijske tehnike.

Joga pozna štiri poglavitne poti:

• karma joga,
• bakhti joga,
• gjana joga,
• radža joga (s podrazredom hatha 

joga).

Vsaka od njih ustreza svojemu tem
peramentu oziroma odnosu do življe
nja.

Eden od velikih mojstrov je bil SVA
MI VIŠNU, ki je sintetiziral jogijsko 
modrost v pet temeljnih načel, ki jih 
lahko prevzamemo za svoj način živ
ljenja:

• pravilen položaj telesa,
• pravilno dihanje,
• pravilna prehrana,
• pravilno mišljenje,
• meditacija.

Najvišje načelo joge pa je NE RANI
TI. Velja za misli, dejanja in besede. 
Pomembno je ščititi vse oblike življe
nja in spoštovati posameznikovo sa

mostojnost.

Pri skupini bolnikov s parkinsonovo 
boleznijo vadimo (prakticiramo) vsa 
ta načela.

meditacija

Pri meditaciji raziskujemo svoj no
tranji svet in spoznavamo delovanje 
uma, ki povezuje podzavest in za
vest. Uma ne moremo popolnoma 
ustaviti, lahko pa ga usmerjamo. 
Učimo se nadzirati um in čustva, ne 
da bi ovirali njihovo delovanje. Pro
stor za meditacijo naj bo miren in 
zatemnjen.

Pred meditacijo se v sedečem po
ložaju in z vzravnano hrbtenico do
bro sprostimo. Predvsem sprostimo 
ramena in obrazne mišice. Dihamo 
umirjeno in naravno. Pred meditacijo 
trikrat zapojemo glas OM, ki še nekaj 
časa odzvanja v nas. Opazujemo di
hanje in se ga zavedamo.

S koncentracijo na eno točko ali na 
dihanje počasi umirimo svoj um, ki 
na začetku nemirno in hitro bega s 
predmeta na predmet. UTIŠAMO 
DUHA, DA BI UGLEDALI SEBE.

Meditacije se ne naučimo hitro, se pa 
vztrajnost obilno obrestuje.

Z meditacijo čistimo podzavest, mi
sli se zjasnijo in uredijo. Občutimo 
notranji mir. Iz meditacije se poča
si vračamo, znova trikrat zapojemo 
glas OM. Priklonimo se, da ogrejemo 
svoj obraz.

Položaj je enak kot pri pranajami. 
Sproščeni smo in udobno sedimo z 
vzravnano hrbtenico. Umirjamo misli 
in čustva, da bi ugledali svoje bistvo, 
okusili svoj mir in prisluhnili svoji 
tišini. Dobrobiti meditacije so v za
dnjem času priznane že v medicini.
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Asane

To so telesni položaji, v katerih dlje 
časa sproščeno vztrajamo. Številne 
asane se imenujejo po živalih, saj 
ponazarjajo njihov značilni položaj ali 
gibanje. Asane izvajamo počasi, kon
trolirano in zavestno. Med položajem 
smo pozorni na gibanje in sproščeno 
dihanje. Dihanje je nekako referen
čna točka za védenje, kako se v po
ložaju počutimo. 

Asane učinkujejo na mišice, sklepe 
in vezi, na dihanje, notranje organe 
in žleze, na žilje in limfni pretok, na 
čakre in tudi na duševnost. Zato jih 
imenujemo psihosomatske dinamič
ne vaje, ker pomirijo in vzbujajo ob
čutek notranje svobode in miru.

V položaju in po njem se je treba te
lesno in duševno sprostiti.

Asane nas ne utrudijo ali izčrpajo, 
temveč osvežijo in napolnijo z ener
gijo.

Mačka

Sprošča mišice ob hrbtenici, poveču
je njeno gibljivost in pospešuje pre
bavo.

Kobra

Položaj naj bo sproščen in voden z 
umirjenim dihanjem. Noge so spro
ščene, spodnji del trebuha naj se do
tika tal, zgornji del telesa dvigujemo 
z glavo proti stropu le s hrbtnimi mi
šicami.

Ureja prebavo, dobro zmasira tre
bušne organe, izboljša se prožnost 
hrbtenice (predvsem v ledvenem 
predelu in vratu). Poleg druge čakre 
stimulira delovanje četrte in pete ča
kre in odpira tretje oko.

Plug

Vpliva na prožnost hrbtenice (ledveni 
in vratni del), vpliva na tretjo, četr
to in peto čakro, razstruplja telo ter 
sprošča mišice na zadnji strani tele
sa. Poveča se pritisk v glavi in vratu 
(previdno pri visokem krvnem tlaku 
in težavah z očmi).

Zajec

Pospešuje prekrvavitev glave, dobro 
deluje na oči in možgane. Odpravlja 
utrujenost in napetost v mišicah. Pri
poročeno je sproščanje v tem polo
žaju. Odpravlja živčnost in depresijo 
in povečuje zbranost.

Zasuk hrbtenice

Hrbtenica rotira okoli svoje osi in se 
zato dobro prekrvi. Zasuk sprošča 
hrbtne mišice, vpliva na prebavo, do
bro deluje na oči. Predvsem zmanj
šuje spastičnost. Ta položaj lahko 
izvajamo tudi leže (zjutraj, preden 
vstanemo), ko pokrčene noge spu
stimo na eno stran, glavo na drugo 
(in obratno). To je položaj krokodila.

Trikotnik

Usklajuje delovanje živčnega sistema 
in povečuje prožnost mišic. Razteza 
mišice stranskega dela trupa in ste
gen. Poglablja dihanje. Položaj lahko 
izvajamo na več načinov in v različ
nih položajih.

Relaksacija

Resnična sprostitev mora biti troj
na: telesna, miselna in duhovna. Za 
sproščanje uporabljamo različne po
ložaje. Najpogosteje se sproščamo 
v položaju trupla oziroma mrtveca. 
Ležimo na hrbtu, roke odmaknemo 
od trupa z dlanmi, obrnjenimi spro
ščeno proti stropu. Noge so narazen, 
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tako da so stopala obrnjena navzven. 
Hrbtenica je ravna na podlagi. V ta
kem položaju sproščamo posamezne 
predele telesa. Zavestno in kontroli
rano sproščamo vse mišice, sklepe, 
kite, tkiva in organe. Sprostimo vse 
strukture svojega telesa. Dihanje 
med sproščanjem je enakomerno in 
naravno, predvsem pa je tekoče. Pri 
vsakem izdihu lahko čutimo globljo 
sproščenost. Uživamo v stanju po
polne negibnosti.

Jogijske vaje učinkujejo bolje, če se 
sproščamo pred vajami, med njimi in 
po njih.

Ne samo občutek sproščenosti, am
pak tudi občutenja lagodnosti, brez
mejnosti in svobode ugodno vplivajo 
na nas. Najpomembneje za bolnike s 
parkinsonovo boleznijo pa je zmanj
šanje spastičnosti in ataksije.

Pranajama

Prana je skupna vsota vseh ener
gij, ki so v vesolju. Vse te energije 
pa pri pranajamičnih vajah vnašamo 
zavestno in kontrolirano v svoje telo. 
Spremljamo vsak svoj vdih in izdih in 
opazujemo učinke.

To so t. i. dihalne tehnike (čeprav ta 
prevod ne zadošča). Pri vadbi prana
jame je pomembna koncentracija. Z 
vsakim vdihom dobi telo kisik in ži
vljenjsko energijo – prano, ki deluje 
na telo, tako da:

• ohranja zdravje in vitalnost, čisti 
kri, krepi pljuča in srce, uravnava 
tlak, ugodno deluje na živčni sis
tem. Povečuje odpornost, pospe
šuje rehabilitacijo.

• vpliva pa tudi na duševnost, tako 
da odpravlja stres, živčnost in de
presijo, umirja misli in občutenja 

in vzpostavlja notranje ravnoves
je.

Poznamo več vrst oziroma tehnik 
pranajame. Osnovno pa je jogijsko 
dihanje, pri katerem vdihavamo po
časi – najprej s trebuhom (s prepo
no), nadaljujemo z vdihom v prsni 
koš in v ključnični del pljuč. Zavestno 
in kontrolirano izdihavamo, vendar 
v obratnem vrstnem redu. Iz tega 
osnovnega dihanja je izpeljanih več 
tehnik dihanja in vsaka od njih ima 
svoj učinek in namen (kapalabha
ti, izmenično dihanje, bhastrika …). 
Prano lahko zavestno usmerjamo in 
tako povečujemo vitalnost. Ob vadbi 
pranajame poglabljamo meditacijo in 
širimo zavest.

Pranajamo vadimo sede. Najbolje je 
v položaju lotosa ali pollotosa (če ga 
zmoremo brez bolečin) ali v položaju 
s prekrižanimi nogami. Pomembno 
je, da imamo vzravnano hrbtenico in 
sproščeno telo (predvsem ramenski 
obroč).

Vseh tehnik pranajame se je dobro 
naučiti pravilno, zato priporočam te
čaj teh tehnik.

PRANAJAMA: Udobno sedimo v polo
žaju z zravnano hrbtenico in s spro
ščenimi rameni. Kazalec in sredinec 
položimo na sredino čela. S palcem 
zapiramo eno nosnico, s prstancem 
pa drugo. Druga roka je položena na 
koleno v položaju čin mudre.

Zaključek

Joga je le ena od tehnik, ki so pripo
ročljive, da si izboljšamo tako fizič
no kot tudi psihično počutje in lahko 
vplivamo na svoja čustva. Sprejema
mo življenje in ga po svojih sposob
nostih uživamo v polni meri.
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Pri bolnikih s parkinsonovo bolezni
jo pa opažamo, da joga zmanjšuje 
simptome bolezni, predvsem

• zmanjšuje utrujenost,
• revitalizira telo in duha,
• zmanjšuje spastičnost mišic,
• vpliva na motnje mokrenja,
• pomembno vlogo ima pri vrtogla

vici,
• občutno se poveča koncentracija,
• hoja je manj ataktična še nekaj 

časa po vadbi.

Prednosti joge lahko izkusimo z re
dno vadbo, vendar je pomembno, 
da jo izvajamo po svojih občutkih in 
sposobnostih.

Želim Vam veliko užitkov in napred
ka, ki ga boste opazili na sebi.

 
Mojca Prusnik, višja med. sestra, 

Klinični oddelek za bolezni živčevja, 
Nevrološka klinika v Ljubljani

UTRINKI IZ KUHARSKE DE-
LAVNIcE

Nekaj utrinkov iz kuharske delavnice 
»Na kaj pazimo pri prehrani bolnika 
s parkinsonovo boleznijo« s tabora 
Lokve 2011

Na majskih Lokvah se je med pogo
vorom utrnila ideja o delavnici, na 
kateri bi se bolniki s parkinsoniz
mom, njihovi svojci in spremljevalci 
posvetili zdravi prehrani. Lidija Oce
pek mi je dala nekaj navodil, in sicer: 
hitra in enostavna priprava, uporaba 
sezonskih sestavin, upoštevanje de
litve beljakovinskih in nebeljakovin
skih obrokov …

Za predstavitev v glasilu sem izbral 
nekaj jedi, ki smo jih pripravili v im
provizirani kuhinji na Lokvah. Udele
ženci delavnice so bili deležni takoj
šnje pokušine, v mislih pa smo imeli 
tudi preostale udeležence tabora, ki 
so bili v času kuharske delavnice pri
sotni pri drugih dejavnostih. Zanje 
smo na koncu pripravili degustacijo.

Postopki za pripravo izbranih jedi

Čičerikin namaz s polnozrnatim kru-
hom

250 g kuhane čičerike
sok pol limone
45 g sezamove paste (sezam in oliv
no olje)
2 stroka česna
sekljan peteršilj
sol
0,5 dl olivnega olja

Kuhano čičeriko zmeljemo in pretlači
mo, ji dodamo limonin sok, sezamo
vo pasto, sekljan česen in peteršilj, 
solimo in z olivnim oljem povežemo 
v mazav nadev. Nadev ponudimo 
namazan na popečenih polnozrnatih 
kruhkih, ki jih pred serviranjem še 
okrasimo – olive, peteršilj, paprika …

Čičerikin namaz s polnozrnatim kruhom
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Žafranova rižota s popečenimi buč-
kami

Na maščobi zasteklenimo riž skupaj 
s čebulo, zalijemo z belim vinom, ki  
ga izparimo, dodamo žafran in zali
jemo z zelenjavno juho. Med kuha
njem mešamo, na koncu pa dodamo 
popražene bučke, riban sir parmezan 
in stopljeno maslo.

Ajdova kaša z zelenjavo

Ajdovo kašo namočimo, jo zavremo 
in skuhamo v slani vodi z začimba
mi (lovorjev list, vejica majarona 
…). Kuhano odcedimo in zmešamo z 
drobno narezano zelenjavo, ki smo jo 
prej prepražili na olivnem olju. Zači
nimo in ponudimo.

Polnozrnati peresniki z bučkami, če-
šnjevim paradižnikom in olivami

Kuhanim polnozrnatim testeninam 
dodamo na olivnem olju prepražene 
bučke, češnjeve paradižnike in olive. 

Potresemo še s parmezanom in po
nudimo.

Lososov medaljon v bučkah s kislo 
smetano in gorčičnimi semeni

Lososov file narežemo na rezine, jih 
pokapamo z olivnim oljem in limoni
nim sokom, solimo in popramo. Rezi
ne lososa zavijemo v rezine bučke ter 
jih brez dodatne maščobe spečemo v 
vroči ponvi na papirju za peko. Ponu
di mo s kislo smetano, v katero smo 
za me ša li gorčico z gorčičnimi semen i.

Žafranova rižota s popečenimi bučkami

Ajdova kaša z zelenjavo

Polnozrnati peresniki

Lososov medaljon v bučkah
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Piščančji sauté s čebulo, papriko, 
bučkami, sojino omako in medom

Rezine piščančjega fileja začinimo s 
sojino omako in medom. Marinira
no meso skupaj s čebulo, papriko in 
bučkami prepražimo in ponudimo kot 
samostojno jed.

 
Robert Merzel, svetovalec za kulinariko, 

organizator poslovanja v gostinstvu, 
kuharski mojster, Kranj

SKRBNIKOVO BREmE PRI 
PARKINSONOVI BOLEZNI

Diagnoza kronične nevrološke bole
zni, kakršna je parkinsonova, vzbudi 
pri bolniku celoten spekter čustvenih 
reakcij – olajšanje, da so zdravniki 
specialisti končno postavili pravilno 
diagnozo, potem nejevero in zanika
nje, ne nazadnje tudi žalost in strah 
pred prihodnostjo. Istočasno z bolni
kom lahko podobna čustva doživlja 
tudi celotna družina.

V sklopu slovenskega zdravstvenega 
sistema je vsak kroničen bolnik vklju
čen v določeno shemo zdravstvenih 
storitev v smislu rednih kontrolnih 
pregledov, individualne obravnave 

glede prilagoditvene terapije ter bol
nišnične oskrbe v primeru poslabša
nja bolezni.

Pogosto pa pozabljamo, da ob večini 
kroničnih bolnikov, ki živijo v domači 
oskrbi, stojijo njihovi svojci oz. skrb
niki, ki kroničnega bolnika neguje
jo in zanj skrbijo 24 ur na dan, mu 
nudijo pomoč in podporo, za svoje 
delo ne zahtevajo plačila ter pri tem 
pogosto oz. prepogosto ostajajo ne
opaženi.

Kaj sploh je skrbnikovo breme?

Skrbnikovo breme (ang. caregiver 
burden) strokovna literatura opisuje 
kot skupen pojem za posledice, ki jih 
na skrbnikovem duševnem in fizič
nem zdravju ter v družinskih odno
sih puščata nega bolnega svojca – po 
navadi gre za bolnika s kronično bo
leznijo – in skrbništvo nad njim, ter 
za vpliv tega stanja na zaposlitev ter 
finančne težave ožjih bolnikovih dru
žinskih članov.

Skrbnikovo breme je celovito stanje, 
na katerega vplivajo različni dejavni
ki – bolnikove značilnosti, skrbnikove 
sposobnosti spoprijemanja s svojo 
vlogo, socialna mreža in socialna pod
pora ter finančna zmogljivost. Na ob
čutek obremenjenosti in zazna va nj e  

Piščančji sauté

Psihologinja Veronika Kragelj
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stresa pri skrbniku naj bi najbolj 
vplivale demografske značilnosti, na
dalje bolnikove značilnosti, stopnja  
bolezni ter prisotnost nevropsihia
tričnih simptomov – v smislu depre
sivnih znakov, apatije, anksioznosti, 
halucinacij ter težav s spanjem.

Težave s spanjem se pri parkinsonovi 
bolezni pojavljajo pri 74–98 % bolni
kov. Značilni vzorci spanja bolnikov 
so razdrobljeno spanje, zgodnje pre
bujanje, nočni krči in bolečine, nočne 
more, v ospredju pa so tudi moto
rične težave v nočnem času. O teža
vah s spanjem poročajo tudi skrbniki 
bolnikov s parkinsonovo boleznijo, 
in sicer v pomembno večji meri v 
primerjavi z neskrbniki. Raziskoval
ci predvidevajo, da sta pri skrbnikih 
posredni vzrok težav s spanjem kon
stantno povišana stopnja prisotnega 
stresa zaradi stalnega nudenja po
moči, ki jo bolnik zaradi svojih moto
ričnih težav potrebuje tudi ponoči, ter 
prisotnost depresivnih simptomov, ki 
so pri skrbnikih posledica stalne in 
dolgotrajne nege bolnega svojca.

moški skrbniki in ženske skrbnice

Opravljene študije kažejo, da pribli
žno 2/3 vseh skrbnikov predstavlja
jo ženske, posledice obremenjeno
sti zaradi skrbništva pa naj bi se pri 
moških in ženskah odražale različno. 
Tako naj bi bili zaradi negativnega 
stresa, ki ga prinaša skrb za bolnega 
svojca, moški skrbniki v primerjavi 
z ženskami skrbnicami bolj izposta
vljeni kardiovaskularnim boleznim. 
Prav tako naj bi bil pri moških pri
soten višji nivo trigliceridov, a viso
kogostotnih lipoproteinov naj bi ime
li manj. Moški skrbniki naj bi bili v 
primerjavi z neskrbniki pomembno 
bolj podvrženi pridobivanju telesne 

teže, v primerjavi z ženskami naj bi 
pogosteje poročali tudi o depresivnih 
simptomih, zmanjšanem občutku za
dovoljstva ter pomanjkanju čustvene 
podpore.

Do teh razlik med spoloma naj bi 
prišlo zato, ker naj bi bili moški na 
splošno manj osredotočeni na lastna 
čustva, posledično naj bi simpto
me stresa prepoznali kasneje. Prav 
tako naj bi se razlike med skrbniki in 
skrbnicami pojavljale zaradi uporabe 
različnih strategij spoprijemanja z 
nastalim negativnim stresom, ki ga 
prinaša nega bolnega svojca.

Pomen socialne podpore pri par-
kinsonovi bolezni

Poleg fizioloških vidikov kronične bo
lezni ter prevzemanja skrbi za bolne
ga svojca, ki nima določene časovne 
omejitve, se prizadeta družina po
gosto sooča tudi z nenadno socialno 
izoliranostjo. Še vedno se namreč 
pogosto dogaja, da se ob postavitvi 
diagnoze kronične bolezni socialna 
mreža, ki je bolnika oz. celotno dru
žino podpirala, odmakne oz. se dis
tancira od bolnika in njegovih težav, 
istočasno pa tudi od celotne družine. 
Na ta način družino socialno izolira, s 
tem pa vsem družinskim članom od
vzame prepotrebno socialno podpo
ro, bistveno za kakovostno življenje 
vsakega posameznika.

O vplivu socialne podpore na skrb
nikov občutek obremenjenosti, ki se 
pojavi kot posledica nege bolnega 
svojca, je bilo opravljenih že kar ne
kaj študij. Strokovanjki večinoma v 
vseh ugotavljajo, da je pri blaženju 
negativnih posledic dolgotrajnega 
skrbništva socialna podpora bistve
nega pomena. Na splošno naj bi ve
ljalo, da se skrbniki z nizko socialno 
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podporo počutijo opazno bolj obre
menjene kot skrbniki, ki zaradi nege 
svojca dobijo večjo podporo svoje 
socialne mreže. Podoben odnos naj 
bi se kazal tudi med količino social
ne podpore in znaki depresivnosti pri 
skrbnikih, pri čemer pa ni pomembna 
samo količina prejete socialne pod
pore, temveč tudi posameznikovo 
zadovoljstvo z njo.

Kako si lahko pomagamo?

Glede učinkovitega spoprijemanja z 
negativnim stresom, ki se pojavlja 
ob skrbi za bolnega svojca, so razi
skovalci ugotovili, da pri spoprijema
nju s težavo skrbniki z visoko stopnjo 
stresa večinoma uporabljajo stra
tegije, usmerjene na čustva. To po
meni, da se ti posamezniki reševanja 
svojih težav in negativnih občutij ne 
lotevajo konstruktivno in sistematič
no, marveč se z nerealnim pozitivnim 
razmišljanjem in sanjarjenjem izogi
bajo soočenju z resničnostjo. Težave 
in stres se na ta način ne razrešijo 
oz. zmanjšajo, temveč posameznika 
spremljajo neprenehoma, negativen 
stres, ki ob tem nastaja, pa se vse 
bolj kopiči.

Nasprotno pa pri skrbnikih, ki upora
bljajo na težave osredotočene stra
tegije spoprijemanja s stresom – na 
primer pozitivno ocenjevanje položa
ja ter visoka raven preglednosti nad 
njim – opazimo tudi izrazito boljše 
splošno razpoloženje v primerjavi z 
drugimi skrbniki. Ti posamezniki se 
s stresom spoprijemajo ustvarjalno, 
kajti nastali položaj so ocenili razum
sko in ga z različnimi pristopi posku
šajo obvladati.

Eden od priporočljivih načinov ob
vladovanja stresnih situacij – tako 
trenutnih kot tudi kroničnih – so raz

lične tehnike sproščanja (trebušno 
dihanje, progresivna mišična rela
ksacija, avtogeni trening), ki se jih 
lahko vsakdo nauči kadar koli v živ
ljenju. S tem si omogoči nujno »pol
njenje baterij«, kar občasno potre
buje vsak človek, pogosteje pa tisti, 
ki večino časa skrbi za druge oziroma 
jih neguje. Prav tako je pomembno, 
da skrbnik pri negi kroničnega bol
nika in skrbi zanj sprejme zunanjo 
pomoč, če je ta na kakršen koli na
čin le mogoča. Pomembno je vedeti, 
da s tem svojca ne zanemari, ampak 
ravno nasprotno – celo pripomore, 
da zaradi svoje preobremenjenosti in 
izgorelosti kakovost oskrbe ter s tem 
bolnikovega in njegovega življenja 
ne upade.

Še vedno namreč velja, da mora po
sameznik najprej pomagati sebi, da 
bi nato lahko učinkovito pomagal 
svojim bližnjim.

 
Veronika Kragelj, univ. dipl. psih., 

mlada raziskovalka,  
Laboratorij za motnje gibanja, 

Klinični oddelek za bolezni živčevja, 
Nevrološka klinika v Ljubljani

VSAK ČLOVEK, BOLNIK ALI 
SKRBNIK, JE LAHKO mINI 
ZDRAVNIK

Ob teh besedah se spomnim na ob
čutke v nosečnosti. Takrat sem se 
prvič zavedala svojega telesa in ga 
prvič začela poslušati. Spraševala 
sem se, kako to, da do tega trenutka 
nisem vedela, da imam telo. Takrat 
sem ga prvič čutila. Čutila, kako vča
sih boli, včasih opozarja, a včasih se 
mi ljubeče zahvaljuje za skrb in po
slanstvo, ki ga opravlja. Poleg tega 
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je bilo to v tujini, daleč od doma, ko 
ni bilo pri roki babičinih in maminih 
nasvetov, zdravila pa tako niso pri
merna za nosečnice. Takrat sem se 
kljub nekaterim zapletom zavedala, 
da je moč v meni.

Težava sodobne dobe je, da včasih 
preveč pričakujemo od zunaj in se ne 
zavedamo, da se največja moč skri
va v nas samih. Moč naših misli, že
lja, poslušanja, moč ljubezni in moč 
brez besed, ko lahko s pogledom, 
držo rok, telesa ali pa gibi sporoča
mo svoje misli in notranje počutje. 
Celo samo s svojo podobo in popol
noma brez besed lahko sporočamo, 
da imamo nekoga radi ali pa da nam 
nekdo ni tako pri srcu.

Zakaj omenjam misli? Ljudje se med
sebojno čutimo, čeprav se včasih ob
našamo, kot da se tega ne zaveda
mo. Živali so ohranile to sposobnost 
in nas čutijo. Čutijo naše misli, ali so 
lepe, zaskrbljene, prijazne ali obupa
ne. Izredno nas čutijo ljudje, ki so iz
gubili katerega od čutil, npr. vid, sluh 
… Prav tako nas čutijo bolniki s par
kinsonovo boleznijo, za katero vemo, 
kako zapletena je in koliko različnih 
področij prizadene. Zaradi izgube 
nekaterih sposobnosti so ti bolniki  

razvili druge sposobnosti, da čutijo, 
ali jih imamo radi, čutijo našo skrb, 
našo ljubezen, zaupanje, čutijo, da 
verjamemo vanje. Najmanj, kar lah
ko tem bolnikom podarimo, je, da 
jih vidimo močne, da jim oddajamo 
spodbudo in lepe želje ter jim poma
gamo prebroditi težke trenutke.

Velikokrat sem opazila, da so bili lepa 
beseda, dobra namera, prijazen dotik 
učinkovitejši in včasih celo močnejši 
od zdravil. Torej – podarimo si lju
bezen. Slovenci smo pri izkazovanju 
ljubezni radi skromni. Bojimo se, da 
nas bo kdo opazil. Radi smo skromni 
in pravični tudi takrat, ko je treba po
dariti čisto ljubezen. Toda kaj lahko 
pri tem izgubimo? Popolnoma nič. 
Več kot daš, več dobiš. Vse se vrača. 
Vse je uravnoteženo. Krog lepih misli 
se sklene in pretaka skozi nas in ti
ste, ki jih imamo radi.

Sprejetje bolezni in motivacija

Eden največjih izzivov, s katerimi se 
spopada bolnik, je, da sprejme svoje 
stanje, da se zna motivirati in da je 
pripravljen sodelovati pri zdravljenju. 
Bolniki, ki dobro poznajo parkinsono
vo bolezen in razumejo vlogo zdra
vil, še uspešneje premagujejo bole
zensko stanje in težave, povezane z 
njim.

Sodelovanje

Bolnikovo sodelovanje in občutek 
vplivanja na zdravljenje, aktivnosti, 
počutje sta ključna. Za bolnike je 
izrednega pomena, da se odločajo 
samostojno in prevzemajo aktivno 
vlogo v dogajanjih, ki vplivajo na ka
kovost življenja. Aktivno morajo pre
poznavati in reševati težave.

Odkrijte svoje zmožnosti, notranje 
vire, ki so tiho spali in mogoče celo Podarimo si ljubezen!
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čakali na svojo priložnost. Včasih 
pomaga, da začnemo nekaj povsem 
novega ali pa nekaj, kar smo si ve
dno želeli, pa ni bilo dovolj časa ali 
pa prave priložnosti. Prepričana sem, 
da je v nas samih odločitev, ali bomo 
koga razveselili z drobnimi pozor
nostmi, pohvalami in pozitivnim raz
mišljanjem.

Pričakovanja in pohvale

Naša podzavest ne razume besede 
NE. To je podobno kot pri otroku; če 
mu nekaj prepoveš, je jasno, da bo 
naredil ravno to, kar si mu prepove
dal. Prav tako je pri odraslih. Nihče 
ne mara, da mu kdo narekuje, kaj je 
dobro zanj in kaj ni, zato je izredne
ga pomena, na kakšen način nasvete 
sporočamo. Najučinkovitejši smo, če 
človeka, usmerjenega v neko akci
jo, potem ko jo opravi, pohvalimo. 
Tudi pohvale delajo čudeže. Pri za
poslenih je to eden najučinkovitejših 
motivatorjev – in poleg tega popol
noma brezplačen. Pohvalimo (se). 
Pohvala mora biti iskrena, sicer izgu
bi pomen. Če ste bolniki zadovoljni z 
zdravnikom, ki vas zdravi, s sestro ali 
terapevtom, ki vas neguje, s sorodni
ki, svojci, farmacevtom, zahvalite se 
jim. Še bolj bodo motivirani, da bodo 
naredili nekaj za vas.

Pomembno je, da znamo pohvaliti 
tudi sami sebe. Ko dosežemo cilj, ki 
smo si ga zastavili, pa naj bo to vsa
kodnevni sprehod ali pa redna vad
ba, skratka vse, kar koli nam uspe, 
pohvalimo se in se nagradimo.

Rednost jemanja zdravil

Kot farmacevtka se ne morem izo
gniti poudarjanju rednega jemanja 
zdravil, saj vpliva na uspeh zdra
vljenja. Telo potrebuje pomoč, in ta 

mora priti pravočasno, zato je izre
dnega pomena ne samo rednost, 
ampak tudi časovno pravilno razpo
rejena shema jemanja zdravil. Ne
kateri bolniki morajo prilagajati tudi 
prehrano in zadeva postane kar za
pletena. Najbolje je, da vodite eno
staven dnevnik jemanja zdravil, in če 
je potrebno, tudi prehrane.

Vztrajnost

Vsakdo se kdaj znajde v položaju, ko 
bi se najraje predal in rekel, da ne 
more več. Za kratek čas prileti šibek 
impulz, ki nas vabi v predajo. Zelo po
membno je, da počakamo, da mine, 
in prikličemo bolj pridnega, ki bo tudi 
bolj pozitiven. Zakaj omenjam im
pulze? Ker nihče, ki nečesa ne doživi 
in ne izkusi, ne more razumeti, kako 
se počuti človek s parkinsonovo bo
leznijo. Lahko samo z opazovanjem 
skuša razumeti, s čim vse se spo
pada tak bolnik. Za nas, ki delamo 
na tem področju, neposredno ali pa 
posredno, si upam trditi, da ste v na
ših očeh bolniki s parkinsonovo bole
znijo veliki borci, ki se dan za dnem 
borite za majhne uspehe, za večino 
drugih ljudi nepomembne, nezave
dne, vam pa pomenijo velike korake 
in uspehe. Zelo pomembno je, da se 
teh uspehov vsi skupaj razveselimo, 
vas pohvalimo in vas motiviramo za 
vztrajnost.

Ker je pred nami božični čas, vam 
iskre no želim veliko topline, prijetnih 
občutkov in seveda čim bolj zdravo, 
ljubeče, uspešno in kakovostno leto, 
ki prihaja.

 
Nataša Zibelnik, mag. farm., 

mag. poslovne  administracije, 
Business Development Manager,  

Medis, d.o.o.
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SLOVARČEK

AFEKTIVNA MOTNJA – zelo močno, 
kratkotrajno čustveno vzburjenje
ANKSIOZNOST – tesnoba 
ANORGAZMIJA – manjkanje orgaz
ma pri spolnih odnosih ali samoza
dovoljevanju
ANOZMIJA – nezmožnost vohanja
APATIJA – pomanjkanje zanimanja 
za okolico, za svojo usodo ter odso
tnost čustev
ATONIČEN – zmanjšanje ali manjka
nje mišičnega tonusa
BRADIHIPOKINEZIJA – upočasnjeno 
izvajanje gibov z manjšo amplitudo 
obsega giba
DEMENCA – hujši upad ali izguba in
telektualnih in spominskih sposob
nosti, mentalna deterioracija hujše 
stopnje
DEPRESIJA – duševna motnja, ki jo 
označujejo žalostno razpoloženje, 
pobitost, pesimizem, obupanost, po
manjkanje notranjih spodbud, včasih 
tesnoba in samomorilna nagnjenja
DORZALEN – posterioren, zadajšnji 
EKSTRAPOLIRATI – prenesti vre
dnost podatkov, spoznanj iz znanega 
dela česa v neznani del 
ELEKTROENCEFALOGERAF – naprava 
za snemanje električnih potencialov 
možganov s površinskimi elektrodam
EPIFENOMEN – pojav, ki spremlja 
glavni pojav, sopojav
FOSFORILIRAN – ki ima kovalentno 
vezan fosfat
HALUCINACIJA – zaznavna motnja, 
ki je ni izzval realni objekt, človek pa 
je v resničnost tega, kar zaznava, tr
dno prepričan   

HIPOZMIJA – slabši voh
KOGNITIVNI UPAD – upad intelektu
alnih procesov ali načinov spoznava
nja, ki vsebujejo zaznavanje, prepo
znavanje, mišljenje, predstavljanje, 
spominjanje in presojanje
LEWYJEVO TELESCE – intranevro
nalna okroglasta eozinofilna citopla
zemska inkluzija, ki vsebuje amorfen 
material in vlakenca, z antigensko 
strukturo nevrofilamentov in ubikvi
tina (pri parkinsonovi bolezni so v 
črni substanci)
MIKROTUBUL – cevasta struktura 
premera 20–25 nm iz tubulina v ci
toplazmi evkariontske celice, sesta
vina citoskeleta, delitvenega vrete
na, aksoneme, bičkov in migetalk ter 
centriola in bazalnega telesca
PARASIMPATIČEN – nanašajoč se na 
vegetativne živce, ki izvirajo iz mož
ganskega debla in iz sakralnega dela 
hrbtnega mozga
RETIKULARNA FORMACIJA – preplet 
nevronov in aksonov z difuznimi po
vezavami, ki se razteza preko osre
dnjega dela celotnega možganskega 
debla in sestavlja obojestransko tri 
vzdolžno razporejene skupine jeder, 
s somatskimi in vegetativnimi funk
cijami
RIGIDNOST – okorelost, zmanjšana 
gibljivost, zvečan mišični tonus
SIDEROPENIČNA ANEMIJA – slabo
krvnost zaradi pomanjkanja železa
VAGUSNI – ki pripada 10. možgan
skemu živcu, klatežu
VOHALNA DISKRIMINACIJA – razlo
čevanje dveh enakih hkratnih vohal
nih dražljajev
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V skladu s 142.  členom Zakona o dohodnini – ZDoh2 (Uradni list RS, št. 117/06, 
10/08, 78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5 % dohodni
ne, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, 
nameni za financiranje splošnokoristnih namenov in za financiranje političnih 
strank in reprezentativnih sindikatov. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za na
menitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, 
pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Na prejšnji strani se nahaja obrazec zahtevka za namenitev dela dohodnine za 
donacijo. Lahko ga izrežete ter izpolnjenega odnesete davčnemu organu.
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DRUšTVO TREPETLIKA

šišenska cesta 23
1000 Ljubljana

t: +386(0)1 515 10 90
e: drustvo_trepetlika@t-2.net

i: www.trepetlika.si

Društvo TREPETLIKA je društvo 
bolnikov s parkinsonizmom in dru
gimi ekstrapiramidnimi motnjami ter 
njihovih svojcev in drugih občanov, 
ki želijo s svojim delom pomagati 
pri uresničevanju ciljev društva. Pod 
tem imenom deluje že več kot 20 let 
kot samostojna, prostovoljna oblika 
združevanja občanov, s strokovno 
pomočjo pristojne zdravstvene in 
skrbstvene službe.

Društvo z več kot 650 člani, tako 
bolniki kot tudi njihovimi svojci, ima 
sedež v Ljubljani, svoje dejavnosti 
pa je razširilo tudi v Maribor, Celje, 
Kranj, Novo Gorico in Novo mesto. 
Poleg bolnikov s parkinsonovo bole
znijo so v društvo vključeni tudi bol
niki z distonijami in huntingtonovo 
boleznijo. Poleg združevanja ljudi s 
podobnimi zdravstvenimi težavami je 
glavni namen društva predvsem izo
braževanje bolnikov in njihovih svoj
cev z novostmi s področja zdravlje
nja ter seznanjanje z načini lajšanja 
življenja bolnikov.

Društvo Trepetlika najtesneje sode
luje s strokovnjaki s področja zdra
vljenja in obravnave parkinsonove 

bolezni, predvsem z vidika organizi
ranja pogostih poljudnostrokovnih 
srečanj in delavnic.

V društvu Trepetlika izvajamo nasle
dnje programe:

• Dnevni centri po enotah
• Dobra drža in varna hoja
• Tabori Lokve
• Taj  či
• Nordijska hoja
• Suportivna terapija (podpora skrb

nikom)
• Obveščanje in informiranje javno

sti

Člani društva Trepetlika se srečujejo 
tudi pri rekreativnih dejavnostih, to 
je na telovadbi oziroma fizioterapiji 
(v društvenih prostorih in drugje), 
vodni masaži in plavanju, na eno
dnevnih izletih, ob tradicionalnih 
prednovoletnih srečanjih ali pa na 
neformalnih pogovorih ter druženju 
v prostorih društva.

Vabimo bolnike in skrbnike, da se 
pridružite skupini aktivnih ljudi, 
ki s svojim znanjem, izkušnjami 
in poznanstvi želijo izboljšati ka-
kovost življenja bolnikov s par-
kinsonovo boleznijo. Za včlanitev 
pošljite izpolnjeno pristopnico, ki 
se nahaja na prejšnji strani, na 
sedež društva.

Taj či na taboru na Lokvah
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TREPETLIKA
Društvo bolnikov s parkinsonizmom in
drugimi ekstrapiramidnimi motnjami

Naslov: Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 515 10 90 Fax: 01 515 10 91

Elektronski naslov: drustvo_trepetlika@t2.net
Spletni naslov: www.trepetlika.si

Glavni urednik: Klara Tostovršnik
Tehnični urednik: Sebastjan Šlajpah

Lektorica: Alenka Šet, prof.
Foto: Doro Bogataj, Helena Fortuna, Cvetka Pavlina Likar,  

Jurij Smerdelj, Sebastjan Šlajpah 
Priprava in tisk:

Tiskarna PRESENT, d. o. o.

Ljubljana, januar 2012
Slika na naslovni strani:

Lidija Ocepek, dipl. med. sestra,
prva parkinsonska medicinska sestra v Sloveniji



SPONZORJI IN DONATORJI DRUŠTVA TREPETLIKA

Abbott Laboratories, d. o. o.
Dolenjska cesta 242 c, 1000 Ljubljana

Boehringer Ingelheim RcV GmbH & co. KG,
podružnica Ljubljana

Šlandrova ulica 4 b, 1231 Ljubljana

GlaxoSmithKline, d. o. o.
Knezov štradon 90, 1001 Ljubljana

Impol, d. o. o.
Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica

Lundbeck Pharma, d. o. o.
Titova cesta 8, 2000 Maribor

medis, d. o. o.
Brnčičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila, d. o. o.
Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana

ministrstvo za zdravje
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

monsadria, d. o. o.
Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana

Nova Ljubljanska banka, d. d.
Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Novartis Pharma services INc.,
podružnica v Sloveniji

Verovškova ulica 57, 1000 Ljubljana

Občina Slovenske Konjice
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice

Si.mobil, d. d.
Šmartinska 134 b, 1000 Ljubljana

SOfT, informacijski sistemi, d. o. o
Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana

Telekom Slovenije, d. d.
Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana

Thermana, d. d., družba dobrega počutja
Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško

Zavarovalnica maribor, d. d.
Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje 
ter vam želimo srečno, zdravo, zadovoljno

  in uspešno leto 2012!




