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UREDNIKOVA BESEDA

Spoštovane bralke, spoštovani bralci!

Ponovno je pred vami nova, že 27. 
številka glasila Trepetlika. Ta šte-
vilka je tematsko razdeljena na 2 
dela.  Prvi del je posvečen prejšnje-
mu predsedniku društva Trepetlika, 
dolgoletnemu sodelavcu organizacije 
EPDA ter svetovljanu Branku Šmidu.  
Branko se je kot aktiven član EPDE 
udeležil razprave o parkinsonovi bo-
lezni v Evropskem parlamentu, kjer 
je krutost PB prikazal z lastnim pri-
merom; pred evropske poslance je 
stopil brez zdravil. Drugi del glasila 
pa obsega poročilo o delovanju dru-
štva Trepetlika za leto 2011, program 
za leto 2012 ter poročila vodij posa-
meznih enot.

Glasilo Trepetlika je sedaj bogatejše 
za novo rubriko: pisma bralcev. Tako 
imate odslej vsi možnost, da soobli-
kujete glasilo in dodate društvu svoj 
pečat. Vljudno vabljeni, da pišete, ri-
šete, slikate ali kako drugače aktivno 
prispevate k rojstvu novih številk.

Društvene prostore od marca naprej 
krasi nova tabla, ki označuje lokacijo 
sedeža društva. Tabla je bila prepo-
trebna, saj je marsikateri obiskovalec 
potarnal, da je društvo težko našel. 
Upam, da bo sedaj lažje vsem tistim, 
ki društva še niso našli oziroma ga 
niso hoteli najti, kajti skrivanje pred 
svetom in zatiskanje oči ne prineseta 
zmage v boju z g. Parkinsonom. Zna-
nje in izkušnje ostalih bolnikov pa 
znatno in pozitivno vplivajo na soo-
čanje z boleznijo, tako da izkoriščam 
to priložnost in vabim v društvo vse 
tiste bolnike s PB, ki se raje skrivajo 
za domačimi stenami, namesto da bi 
preživeli kakšno urico v dobri družbi.

Pomemben mejnik društva je bil 
uspeh na razpisu za javna dela, saj 
smo s tem pridobili novo sodelavko 
Petro Centrih. Petra je na društvu 
vsak delovni dan dopoldne, tako da 
smo sedaj lažje dosegljivi za vaša 
vprašanja, mnenja in predloge.

11. april je svetovni dan parkinsono-
ve bolezni. Društvo Trepetlika je ta 
dan obeležilo s postavitvijo stojnice 
v Univerzitetnem kliničnem centru 
Ljubljana, kjer so študentje medicine 
obiskovalcem odgovarjali na vpraša-
nja na temo PB. Obenem so zbirali 
podpise za »Parkinsonsko zaoblju-
bo«, ki deklarira zahteve za večjo 
prepoznavnost PB v javnosti ter in-
vesticije v raziskave, ki bi doprinesle 
k skupnemu cilju – zdravilu za PB. 

Svetovni dan PB je bil zastopan 
tudi v javnih občilih. V sklopu oddaj  
Zdravje Slovencev je bil na sporedu 
prispevek z naslovom Parkinsonova 
bolezen, v oddaji Dobro jutro pa so 
gostili prof. dr. Pirtoška, g. Šmida in 
go. Lipar ter predsednico go. Likar. 
Povezave do obeh posnetkov najdete 
na naši spletni strani.

Upam, da ste svetovni dan parkinso-
nove bolezni preživeli lepo, zdaj pa 
vam zaželim prijetno branje.

Vaš urednik Sebastjan

Rdeč tulipan – znak PB
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GENERALNA SKUPŠČINA 
EPDE 2011

Med 7. in 9. oktobrom 2011 je v 
Runnymedu na Temzi (Egham, Sur-
rey, Velika Britanija) potekala Gene-
ralna skupščina EPDE. Udeležili smo 
se je tudi štirje predstavniki Društva 
Trepetlika (predsednica Cvetka Pa-
vlina Likar in člani Izvršnega odbora 
Trepetlike: Branko Šmid, Sebastjan 
Šlajpah in Klara Tostovršnik).

Organizatorji skupščine so pripravili 
pester program za vse udeležence – 
v glavnem smo bili delegati oziroma 
predstavniki posameznih društev iz 
različnih evropskih držav. Predstav-
niki finskega združenja bolnikov s 
parkinsonovo bolezijo (PB) so pred-
stavili projekt »Parkinson gre na 
delo«, predstavniki iz Švedske pa so 
poročali, kako so PB predstavili par-
lamentu. Na skupščini smo v različ-
nih delavnicah in diskusijah obravna-
vali dve glavni temi: kako obstoječe 
pobude najbolje uporabiti za pove-
čanje osveščenosti o PB in kako pri-
vabiti bolnike z zgodnjim začetkom 
PB, da bi se vključili v organizacije za 
bolnike s PB. Predstavniki posamenih 
držav smo bili razdeljeni v skupine, 
kjer smo delili izkušnje, primere do-
bre prakse in spregovorili tudi o pro-
blemih na tem področju. S skupnimi 
močmi smo prišli do zaključka, da 
osveščenost lahko dvignemo s po-
močjo novih spletnih strani in drugih 
digitalnih medijev (Facebook, Twit-
ter), a tudi s tradicionalnimi publika-
cijami in brošurami. Glede privablja-
nja bolnikov z zgodnjim začetkom 
PB smo se udeleženci strinjali, da je 
glavna težava v tem, da imajo ti bol-
niki največkrat drugačne probleme 
in drugačna pričakovanja kot ostali 

(starejši) bolniki. V zvezi s tem naj 
bi društva skušala pripraviti dejav-
nosti, ki bi zadovoljile tudi potrebe 
mlajših bolnikov. Udeleženci skup-
ščine smo spregovorili tudi o načinih, 
kako pristopiti k vodilnim političnim 
in drugim osebam, s pomočjo kate-
rih bi poleg dvigovanja osveščenosti 
lahko pripomogli tudi k spremembam 
na področju zdravljenja in obravnave 
PB.

Ena zanimivejših tem, ki smo jo 
obravnavali na skupščini, je bila 
»Kako pripraviti medije, da bi delali 
za nas«. Glavni cilj delavnice je bil, 
da predstavniki organizacij dobimo 
informacije o tem, kakšen je pravi 
način za sodelovanje z medijskimi 
hišami. Z dobrim sodelovanjem na-
mreč lažje širimo informacije tako 
glede bolezni kot tudi dejavnosti, ki 
jih ponuja organizacija za bolnike s 
PB. Carrie Smith, moderatorka de-
lavnice, nam je dala veliko zelo upo-
rabnih napotkov, kako uspešno so-
delovati z mediji in kako jim vzbuditi 
zanimanje za PB. Predavanju gospe 
Smith je sledil še pogled novinarke 
Jilly Carter, ki nam je iz prve roke 
povedala, kaj privlači novinarje. De-
lavnica se je zaključila s simpatično 
igro vlog med Jilly in predstavnico 
ene izmed organizacij. Pokazali sta, 
na kakšen način naj bi organizacije 
komunicirale z mediji.

Skupinsko delo
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Timski pristop k reševanju proble-
mov, s katerimi se srečujemo tako 
rekoč vsi, ki delujemo na področju 
PB, omogoča idealno priložnost, da 
navežemo nove stike, delimo izku-
šnje in na ta način pomagamo drug 
drugemu ter se hkrati seznanimo 
tudi z različnimi praksami, ki jih ima-
jo društva širom Evrope.

 
Klara Tostovršnik, 

strokovna sodelavka

SImPOzIj V VILNI

V začetku jeseni 2011 sem iz Vilne 
prejel povabilo za sodelovanje na 
simpoziju o napredovali parkinsonovi 
bolezni. Z veseljem sem se odzval, 
saj sem si želel ponovno srečati ljudi 
in prijatelje, ki iz te dežele prihaja-
jo na konference in letne skupščine 
EPDE.

2. decembra sva s prof. dr. Zvezda-
nom Pirtoškom odpotovala v Vilno, 
glavno mesto Litve. Posvet sta orga-
nizirala Litvansko nevrološko združe-
nje in Litvansko društvo bolnikov s 
parkinsonovo boleznijo.

Na željo organizatorjev naj bi spre-
govoril o ciljih in nalogah Trepetlike 
in EPDE, in sicer v smislu širjenja do-
bre prakse in lobiranja v Evropskem 
parlamentu. Za boljšo predstavitev 

sem se opremil s knjigami in glasili, 
ki smo jih pri Trepetliki izdali v za-
dnjih dveh letih, in seveda z vso lite-
raturo, izdano pri EPDI. V PowerPoin-
tu sem pripravil predstavitev Orodja 
za lobiranje.

Po uvodni predstavitvi in nagovoru 
njihove podpredsednice so se pred-
stavili še vsi navzoči in pričeli pripo-
vedovati o svojih težavah, izkušnjah 
z boleznijo, zdravilih in združenjih. 
Navzoče bolnike iz Litve, Latvije in 
Estonije je najbolj zanimala moja 
črpalka. Zanimalo jih je prav vse, 
predvsem pa mi niso verjeli, da poleg 
dnevne terapije z Duodopo in nočne 
terapije, ki vključuje Stalevo 200 mg, 
Madopar LIQ 125 in Requip 2 x 8 mg, 
ne jemljem nobenih drugih zdravil.

V svojih predstavitvah so Litvanci iz-
postavili:

• predvsem zaskrbljujoča pri njih 
sta izvor zdravil in njihova refun-
dacija,

• prav tako ogromno težav predsta-
vljajo manjkajoča sredstva za fi-
nanciranje društvene dejavnosti.

S profesorjem Pirtoškom sva v obli-
ki vprašanj in odgovorov nazorno 
predstavila Duodopo kot eno od treh 
možnih oblik zdravljenja napredovale 
parkinsonove bolezni in mojo 25 let 
dolgo pot spoprijemanja s to težko 
kronično boleznijo.

Zaključku je sledilo odobravajoče 
ploskanje.

Naslednji dan, 3. decembra, sem 
imel prost dan, namenjen počitku in 
ogledu prestolnice, da sem se 4. lah-
ko vrnil domov.

 
Branko Šmid

Tulipani
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RAzPRAVA O PARKINSONO-
VI BOLEzNI V EVROPSKEm 
PARLAmENTU

Povzeto iz EPDE PLUS

22. novembra je EPDA prvič, odkar 
obstaja, v Evropskem parlamentu 
pripravila srečanje in razpravo o par-
kinsonovi bolezni, kronični bolezni, ki 
se pojavlja pri starejših ljudeh. Če-
prav je bil čas kosila, je bilo prisotnih 
80 ljudi, od tega več kot 20 parla-
mentarcev in njihovih asistentov. 
Asistentka slovenske poslanke v Par-
lamentu je gospo opravičila, češ da 
je v Sloveniji, nato pa odšla tudi ona.

Maria Iglesia Gomez in Paul Tim-
mers, uradna zastopnika Komisije za 
zdravje ljudi in inovacije v zdravstvu, 
sta poudarila dobro organizacijo raz-
prave in pomembnost njenega spo-
ročila.

Vzporedno z željo in ciljem, da bi 
politike seznanili s PB, je ob tej pri-
ložnosti izšla knjižica Evropski stan-
dardi za nego pri PB, uradno stališče 
(THE EUROPEAN PD STANDARDS 
OF CARE CONSENSUS STATEMENT). 
Knjižica določa, kako je treba obrav-
navati bolnike s PB, in osvetljuje tista 
področja, ki jih bo v bodoče potrebno 
spremeniti.

Postavitev miz in stolov v dvorani je 
vsem navzočim omogočala, da so 
sledili razpravi, v kateri so sodelova-
li Gomezova in Timmers, predsednik 
EPDE Knut Onarhaim, prominen-
tni nevrolog Bastian Bloem, bolnika 
Jo Collinge in Branko Šmid ter čla-
nici Evropskega parlamenta Linda 
MacAvan in Freda Brepoelss, zadol-
ženi za pravice ljudi z možganskimi 
obolenji.

Razpravo je odlično povezoval in 
vodil Britanec John Bowis, bivši po-
slanec v Evropskem parlamentu in 
evropski šampion zdravja.

Izredne pozornosti je bil deležen do-
godek, ko je bolnik Branko Šmid pri-
šel v dvorano na invalidskem vozič-
ku. Bil je v stanju izklopa. Nato se je 
čez 20 minut vrnil, seveda vklopljen 
in sposoben zgovorno diskutirati o 
svoji bolezni in zdravljenju. To je bilo 
čustveno in hrabro dejanje, saj je 
navzočim osvetlil pomen, ki ga ima 
za bolnika s PB pravilna in pravoča-
sna izbira posamezniku prilagojene 
terapije.

»Knjižica Evropski standardi za nego 
pri PB je edinstvena,« je dejal Bo-
wis. »Je navdih iz resničnega življe-
nja ljudi, ki živijo s to boleznijo vsak 
dan, njihove potrebe in zahteve pa 
so v omenjeni knjižici strokovnjaki 
za parkinsonovo bolezen predstavili 
skupaj z bolniki. To je prvi dokument, 
ki podpira boj za enakost in optimiza-
cijo pri obravnavi parkinsonove bo-
lezni.«

»Dokument je treba podpreti,« je v 
svojem zaključnem nagovoru navdu-
šeno poudarila Brepoelsova. »Dogo-
dek je pritegnil pozornost in srečna 

Evropski parlament
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sem, da tukaj vidim zbranih toliko 
kolegov. Slišali smo zelo zanimive 
razprave in z izmenjavo izkušenj in 
predstavitvijo načel »najboljše pra-
kse« iz različnih držav članic sem se 
veliko naučila o parkinsonovi bolezni. 
Zato ohranimo stike, saj s skupnimi 
močmi lahko naredimo več.«

Knut Onarheim iz EPDE se je strinjal 
in dodal: »Danes je bil pomemben 
dan za ljudi s parkinsonovo bolezni-
jo. Kljub vsemu pa je to le prvi korak. 
Smo na začetku potovanja, katerega 
cilj je, da se glas o parkinsonovi bo-
lezni sliši širom Evrope, vendar bomo 
morali biti zelo glasni!«

EPDA si želi, da bi se po posvetu v 
Evropskem parlamentu večini bolni-
kov s parkinsonovo boleznijo življe-
nje izboljšalo. Dogodek je omogočil, 
da so se prvič v zgodovini srečali sku-
paj evropski komisarji, predstavniki 
organizacij bolnikov, predstavniki in-
dustrije zdravil in bolniki s skrbniki. 
Prisotni so zaznali ogromen izziv, s 
katerim se soočajo tisti, ki vsak dan 
živijo s PB, obenem pa slišali nekaj 
pozitivnih rešitev, ki bi jih dosegli ta-
koj, če bi le ključni akterji pričeli so-
delovati z bolniki v centrih za nego in 
zdravljenje PB.

Sledijo izjave posameznikov.

John Bowis, bivši poslanec EP iz Veli-
ke Britanije, je poudaril: »Pred nami 
je naloga, da posvetimo večjo pozor-
nost nevrodegenerativnim boleznim, 
še posebno PB. Vrata se odpirajo in 
upam, da bomo že pred letom 2014, 
ko bo leto možganov, najavili pod-
poro raziskavam. Toda v vrata se bo 
potrebno res močno upreti, da bodo 
ostala odprta. Pri tem ne smemo 
pozabiti resničnih junakov, Josellin 
in Branka, ki vsak dan živita s par-
kinsonovo boleznijo. Njuno znanje o 
bolezni je neprimerljivo z znanjem 
tistih, ki so ga pridobili s študijem. 
Življenje bolnikov je polno bolečin, 
stranskih učinkov zdravil in drugih 
težav. Gledajoč Brankovo preobraz-
bo, so nekateri spoznali, da so čudeži 
pravzaprav na voljo, le da niso do-
stopni vsem. Zato moramo dvigniti 
naš glas. Postavlja se vprašanje, ki 
se dotika vsakogar med nami: ka-
kšno je pravzaprav življenje bolnikov 
s parkinsonovo boleznijo?«

Maria Gomez, članica Evropske ko-
misije za področje javnega zdravja in 
politiko zdravstvenih inovacij: »Prič-
nimo delati vsi skupaj! Staranje pre-
bivalstva bo spremenilo našo družbo. 
Če ne bomo ukrepali, bo zdravstve-
ni sistem postal nevzdržen. Vključiti 
moramo vse akterje, in sicer bolni-
ke, skrbnike, zdravstvene delavce in 
strokovnjake, kapitaliste in industri-
jo. Ni zdravega gospodarstva brez 
zdravih ljudi. Program Pilot Europe-
an Inovation Partnership poskuša 
spodbujati inovativne raziskave za 
konkretne koristi, ki bi jih bili dele-
žni bolniki in vsi državljani. Da pa 
se bo to zgodilo, moramo postaviti 
v ospredje bolnikove zahteve. Poleg 
tega pa moramo dokazati, da so ob-
stoječi načini zdravljenja in organiza-

Branko v Evropskem parlamentu
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cijski modeli cenejši in učinkovitejši 
od drugih v svetu. Če bo celosten pri-
stop k zdravemu staranju uspešen, 
bo to trojna zmaga za vse nas.«

Paul Timmers, član Evropske komisije 
za področje javnega zdravja in poli-
tiko zdravstvenih inovacij: »Komisija 
podpira Epdino uradno stališče. Zelo 
sem navdušen, še posebno nad do-
brim povezovanjem Johna Bowisa in 
Jojinim in Brankovim pogumom. Bilo 
je poučno. Na Twitterju sem že pisal 
o pomenu enotne oskrbe pri PB in o 
uradnem stališču. Želel bi poudariti, 
da program Pilot European Inovati-
on Partnership predstavlja trajen fi-
nančni vir za stroške oskrbe. Imamo 
seznam idej in imena ljudi, ki so za 
raziskave pripravljeni prispevati de-
narna sredstva. To akcijo načrtujemo 
za leto 2012. Obeti so veliki, in ker 
obstaja tudi politična volja, rezultate 
pričakujemo v naslednjih letih.«

Frieda Broepoels, belgijska poslanka 
v Evropskem parlamentu: »Never-
jeten dogodek! Vesela sem številč-
no močne udeležbe svojih kolegov. 
Slišali smo zanimive razprave, sama 
pa sem izvedela veliko novega. Bran-
kovo in Jojino pričanje je bilo zelo 
zanimivo in nam bo zelo pomagalo 
pri našem delu v Evropskem parla-
mentu. Prav tako smo izvedeli, kako 
velik vpliv ima PB na zdravstveni 
proračun v EU. Da bi izboljšali kako-
vost življenja bolnikov s PB, njihovo 
neodvisnost, družbeno gibljivost in 
jim omogočili dati njihov prispevek 
družbi, je potrebno ljudi ozaveščati, 
vlagati sredstva v zgodnje odkriva-
nje bolezni in ustrezno zdravljenje. 
To podpiram. Prizadevala si bom, da 
bolniki ne bodo stigmatizirani in dis-
kriminirani. Ohranimo stike in prični-
mo delati skupaj.«

Linda McAvan, britanska poslanka 
v Evropskem parlamentu; PB dobro 
pozna: »PB predstavlja veliko breme 
za našo družbo. To dobro vem, saj 
je za PB trpela tudi moja mati. Zato 
želim, da poskrbite za naslednje ge-
neracije, da ne bodo trpele, tako kot 
so ljudje v moji bližini. Sedaj je pra-
vi čas za pogovor o PB, saj bo leto 
2012 posvečeno aktivnemu staranju 
in solidarnosti med generacijami. Z 
malo sreče bo večina nas živela zdra-
vo in aktivno življenje vse tja do po-
zne starosti. Zakaj ne bi tudi bolniki 
s PB bili deležni prave vrste pomoči? 
To pa je tisto, kar smo se naučili da-
nes. Vsi evropski državljani naj imajo 
dostop do enake obravnave. Upam in 
verjamem, da bo Evropska komisija 
za področje javnega zdravja in poli-
tiko zdravstvenih inovacij v bodoče 
namenila več sredstev za možganska 
obolenja.«

Jo Collinge, bolnica s PB iz Velike Bri-
tanije, razkriva skrite vplive zdravil 
na življenje. »Moj zdravnik splošne 
prakse je šele po petih letih ugoto-
vil, da je z menoj nekaj narobe. To 
je vendar nesprejemljivo. Ker mi 
je zadnja leta predpisoval različna 
zdravila, se mi je močno spremenil 
značaj. Postala sem zelo impulzivna. 
Učinki zdravil so bili vzrok za mojo 
hudo prometno nesrečo. Šele sedaj 
vidim, kako velik vpliv je vse skupaj 
imelo name, na mojo družino in od-
nose z možem. Zato sem zahtevala, 
da me ponovno pregledajo in mojo 
bolezen vzamejo resno. Ugotavljam, 
da mi bolezen jemlje moč in da zelo 
vpliva na moje življenje. Čutim odgo-
vornost zase in svojo družino. Vsi me 
spodbujajo, rekoč, da moram živeti 
bolj izpolnjeno. Na parkinsonovo bo-
lezen sem pričela gledati s pozitivne 
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strani.«

Branko Šmid, bolnik s PB iz Sloveni-
je, je predstavil pravo zdravljenje ob 
pravem času. »Kot ste lahko videli, 
v izklopu resnično trpim: imam hud 
tremor in še vse drugo, kar gre v pa-
ket s PB. Vklopljen se počutim mnogo 
bolje. Jemanje pravih zdravil ob pra-
vem času je za bolnike s PB zelo po-
membno. Pri doziranju zdravila preko 
črpalke pa so rezultati zdravljenja še 
veliko boljši. V Sloveniji moraš skozi 
vse faze bolezni, da bi dobil to, kar 
imam sedaj jaz. Črpalka z Duodopo 
je moja spremljevalka že 3 leta. V 
Sloveniji zdravijo na ta način več kot 
30 bolnikov. Nekaj bolnikov zdravi-
jo z globoko možgansko stimulacijo, 
nekaj pa s črpalko APO-GO.

Imel sem srečo, da sem lahko izbi-
ral način zdravljenja. Kljub zelo do-
bri zdravstveni oskrbi pa so čakalne 
vrste zelo dolge. Želim si, da moje 
stanje ne bi bilo nikoli več tako slabo, 
kot je nekoč že bilo. Vse skupaj pa 
ni poceni. Zdravljenje zavarovalnico 
stane okoli 4000 € mesečno; to je 
damoklejev meč, ki visi nad našimi 
glavami.«

Bastian Bloem, nizozemski nevrolog, 
je predstavil kakovosten model do-
bre oskrbe pri PB. »Danes za bolni-
ke s PB niso najboljši časi. Bolnik, ki 
najde strokovnjaka za PB, ima srečo, 
saj večini to ne uspe, zato nimajo do-
stopa do kakovostne nege. Ker je PB 
zelo zapletena, jo mora obravnavati 
specialist s subspecialnimi znanji o 
PB. Ker je teh strokovnjakov malo, 
večino bolnikov obravnavajo splošni 
nevrologi. Prav tako bi rad poudaril, 
kako zelo je pomembno pravo zdra-
vljenje ob pravem času, saj lahko 
bolniku omogoči polno življenje in 

dejavno vključitev v družbo. Če zdra-
vstveni sistem razvija programe, ki 
vključujejo vidne strokovnjake za PB, 
potem se stanje nege izboljšuje. Do-
ber primer je ParkinsonNet pri nas na 
Nizozemskem. To niso sanje, temveč 
stvarnost. Izbrali smo nekaj ljudi, jih 
temeljito izobrazili o PB in jih pridobili 
za sodelovanje z drugimi specialisti. 
Potem smo te specialiste na spletu 
napravili vidne in med njimi so bol-
niki sami izbrali specialista zase. Re-
zultat tega dela je znižanje stroškov 
za 20 milionov €. Primer: odkar smo 
leta 2004 začeli s programom Parkin-
sonNet, so se poškodbe kolkov zara-
di padcev zmanjšale za 50 %. Nismo 
delali več, ampak razumneje.«

Zdravstveni sistem bo eksplodiral in 
v naslednjih nekaj letih postal neob-
vladljiv, če ne bomo v ospredje po-
stavili bolniške nege in specializiranih 
omrežij. Vlagati moramo v kakovo-
stne raziskave, zdravstveno varstvo 
pa ne sme predstavljati grožnje na-
šim financam. Namesto tega bi zdra-
vstveno varstvo morali obravnavati 
kot hitro rastočo ekonomijo, ki bi jo 
lahko izvažali tudi v druge države. 
Vzporedno s tem pa bi politika mo-
rala poiskati model zelo kakovostne 
nege. ParkinsonNet je primer, ki bi ga 
bilo mogoče hitro in enostavno pri-
lagoditi širom Evrope. Evropski ko-
misar bi moral spodbujati ta projekt. 
Če bomo vlagali v ljudi, ki jih zanima 
zdravstvo v celoti in širše, bo cilj do-
sežen z zelo majhnimi stroški.«

 
Branko Šmid
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zGODBA O DVEH DEŽELAH

Predsednica mi je naročila, naj napi-
šem nekaj o delovanju EPDE. Razmi-
šljal sem, kaj bi bilo najprimerneje, 
saj je gradiva in dejavnosti toliko, 
da enostavno ne vem, kaj bi, dragi 
sotrpini, vzbudilo vašo pozornost, da 
bi prispevek prebrali do konca. Pre-
cej dolgo je trajalo, da sem se odločil 
in izbral temo o dejavnostih EPDE za 
večjo prepoznavnost PB v javnosti. 
Ker vemo, da tudi pri nas ni nič dru-
gače kot drugod po Evropi, si poglej-
mo primerjavo dostopa do specialista 
za PB in s tem do zdravljenja bolezni 
v dveh razvitejših državah EU.

Italija ima 58 700 000 prebivalcev in 
od tega 199 048 bolnikov s PB. Za 
njih skrbi 6200 nevrologov in 7 par-
kinsonskih medicinskih sester. Nizo-
zemska ima 26 300 000 prebivalcev, 
od tega 28 725 obolelih za PB. Imajo 
900 nevrologov in 110 parkinsonskih 
medicinskih sester.

Profesor dr. Fabrizio Stocchi o 
razmerah v Italiji

Vrzel v pojmovanju PB med speciali-
sti in ostalimi nevrologi je ogromna. 
Čakalna doba za pregled pri nevro-
logu je tri mesece, vendar resničen 
problem predstavlja pomanjkanje 
specialistov, zaradi česar velik del 
znanstvenih dognanj ni vključen v 
zdravljenje in nego bolnikov s PB.

Uporaba smernic za zdravljenje PB 
(priporočila WHO) je redka, razpolo-
žljiva zdravstvena dokumentacija pa 
ne kaže prave slike.

Primeri: 

Ukinitev zdravil bolnikom s PB, spre-
jetim v bolnišnico, je nevarna pra-

ksa, saj rezultati v Italiji kažejo 5 do 
10 smrtnih primerov letno.

Zdravljenje temelji na izkušnjah po-
sameznih zdravnikov, zato je njihovo 
izobraževanje še kako zelo pomemb-
no.

Leta 1988 je študija v ZDA pokazala, 
da zgodnje zdravljenje PB upočasni 
njeno napredovanje (10 %), s tem 
pa so pri stroških zdravljenja prihra-
nili 320 000 000 $.

Toda kljub dokazom, da ima zgodnje 
zdravljenje PB velik vpliv na kako-
vost življenja bolnikov, pa določena 
zdravila ostajajo v »rezervi«, ker v 
Italiji mnogo zdravnikov o zdravlje-
nju PB ne ve veliko ali pa priporočila 
ignorira.

Zdravniki radi trdijo, da nimajo do-
volj časa za prisostvovanje na semi-
narjih o PB.

Pri uporabi dopaminskih agonistov 
se kot stranski učinek neredko poja-
vi zasvojenost s hazardom (10 %), 
vendar zdravniki bolnika s tem ne 
seznanijo.

Italijanska študija, osredotočena na 
bolezen in domačo oskrbo, je poka-
zala, da:

• 60 % skrbnikov predstavljajo za-
konski partnerji,

• 21 % skrbnikov so odrasli sinovi 
ali hčere,

• 19 % skrbnikov sodi v skupino 
»ostali«.

Še bolj zaskrbljujoč je podatek, da 
skoraj 90 % skrbnikov ne prepozna 
simptomov PB in ne ve veliko o bo-
lezni in da 35 % teh skrbnikov izvaja 
24-urno nego.

Nekaj bolnikov se boji levodope ozi-
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roma misli, da bo kmalu prenehala 
delovati, zato začetek zdravljenja z 
njo odlaga. Strah je odveč, saj ima 
dr. Stocchi pacienta, ki že 33 let je-
mlje levodopo, a je nanjo še vedno 
odziven.

Za konec italijanske zgodbe še tole: 
48 % bolnikov, zdravljenih z levodo-
po, trdi, da ima zdravilo velik učinek 
na kakovost življenja, 37 % pa jih 
pravi, da ima zdravilo samo za »mo-
čan efekt«.

Kako je na Nizozemskem, poja-
snjuje prof. dr. Bastiaan Bloem

»Ker je obravnava PB kompleksne 
narave, smo čutili potrebo po izbolj-
šanju komunikacije med zdravstve-
nim osebjem in bolniki. Zato smo 
razvili ParkinsonNet.«

Program bolnikom omogoča dejav-
no sodelovanje pri obravnavi bole-
zni. Zastavljeni cilj je, da bi na Ni-
zozemskem vsaka oseba s PB imela 
kakovostno obravnavo in nego, ki jo 
izvajajo izkušeni strokovnjaki zdra-
vstvenega varstva.

»Ker je potrebno zdravljenje in nego 
prilagajati posameznemu bolniku 
(zaradi fizičnih, psiholoških in kogni-
tivnih težav), so zato v obravnavo 

bolnika lahko vključeni še: psiholog, 
psihiater, fizioterapevt, delovni tera-
pevt, logoped ...«

PRIMER:

»Veliko bolnikov je bilo naročenih k 
nevrologu enkrat na tri mesece ali 
enkrat na pol leta, in to za 5 do 10 
minut. Nevrolog jim je – na primer – 
predpisal fizioterapevta ali delovnega 
terapevta, vendar to ni bila struk-
turirana in zato tudi ne kakovostna 
obravnava.«

Prof.dr. Bloem trdi, da je za optimal-
no obravnavo bolnikov s parkinsono-
vo boleznijo potrebno naslednje:

• Parc Center (ParC)

Terciarna napotitev v center s po-
sebej usposobljenimi zdravstvenimi 
strokovnjaki z individualno prilagoje-
no obravnavo in multidisciplinarnim 
dnevnim varstvom. V teh centrih so 
podrli vse pregrade med zdravnikom 
in bolnikom. V sobah za posvetova-
nje ni več mize, za katero bi sedel 
zdravnik, in bolnik dejavno sodeluje 
tako pri zdravljenju kot pri negi; naj-
prej dobi brošuro z navodili, potem 
izbere, h kateremu zdravniku naj ga 
napotijo oziroma kdo bo vodil njegov 
celotni proces zdravstvene obravna-
ve.

Brošuro za posamezno področje 
zdravljenja je možno kopirati s sple-
ta.

• ParkinsonNet

Program zagotavlja varstvo v bližini 
bolnikovega doma, in sicer s poseb-
no regionalno mrežo specializiranih 
strokovnjakov, usposobljenih v Parc 
Centru, ter s podporo različnih nacio-
nalnih zdravstvenih organizacij.

Lizzie Graham in Branko Šmid
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• ParkinsonWeb

Z uporabo informacij in komunika-
cijske tehnologije (IKT) se optimizira 
komuniciranje med izvajalci zdra-
vstvenega varstva, bolniki in stro-
kovnjaki.

ParkinsonNet je bil vzpostavljen leta 
2004 le v delu Nizozemske, konec 
letošnjega leta pa bo s programom 
pokrita cela država.

V naključnem preverjanju področja, 
ki je že vključeno v ParkinsonNet, s 
tistim, ki ga program še ne pokriva, 
je bilo ugotovljeno, da se na vklju-
čenem področju v šestih mesecih 
število bolnikov na terapevta potroji. 
Cenejša obravnava pri lokalnih tera-
pevtih ima dober rezultat – letni pri-
hranek na bolnika znaša 700€.

Minister za zdravje – presenečen nad 
42 milijoni € prihranka – je projekt 
nagradil s sredstvi za naslednjo fazo 
(Parkinson 2.0), ki naj bi bolnika še 
bolj spodbujala k aktivnemu sodelo-
vanju.

 
Branko Šmid

PREBUjENjE PO 23 LETIH
Intervju z družino Šmid, posnet 
leta 2011 za ABBOTT (prevod iz 
angleščine)

Bil je sredi dvajsetih let in zaposlen 
kot sistemski inženir v tovarni Iskra 
v Kranju, kjer je vodil oddelek za ser-
visiranje in vzdrževanje računalniške 
opreme in bil odgovoren za tehnično 
podporo informacijskega sistema z 
omrežjem. Na tovarniškem dvorišču, 
ki je bilo skupno več podjetjem, je  

spoznal Tatjano, svojo ženo. Začelo 
se je skoraj neopazno, zato Branko 
rahlemu tremorju, ki se je pojavljal v 
desni roki predvsem ob razburjenju, 
sprva ni posvečal veliko pozornosti. 
Taka tresavica pri njegovi starosti naj 
ne bi bila razlog za zaskrbljenost.

Branko je pred kolegi in sodelavci kar 
precej časa uspešno prikrival svoje 
težave. Ampak postopoma, ko je tre-
senje v desni roki postalo očitnejše, 
so ga vsi po vrsti začeli spraševati, 
kaj je narobe. Ker tudi sam ni vedel 
razloga za tresavico, je na preven-
tivnem zdravniškem pregledu svoje 
težave zaupal zdravniku. Ta ga je 
poslal k nevrologu. Ker je bil Branko 
takrat star šele 27 let, tudi nevrolog 
ni bil prepričan, ali gre za parkinso-
novo bolezen. Po pregledu EEG, EMG 
in še nekaterih drugih pregledih so 
mu predpisali betablokatorje, ki naj 
bi ustavili tresavico. Vendar je niso. 
Na pravo diagnozo je moral Branko 
čakati cela tri leta.

Tatjana in Branko
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Danes je Branko znan obraz v svetu 
parkinsonizma. »Za življenje s kro-
nično boleznijo, kot je parkinsonova, 
je pomembno, da jo sprejmeš, nato 
pa spoznaš do podrobnosti. Seveda 
sta tvoja najboljša učitelja zdravnik 
nevrolog in specializirana medicinska 
sestra. Veliko pa pridobiš, če si ra-
doveden in dobro opazuješ samega 
sebe. Prav tako pa znanje nadgraju-
ješ z izmenjavo mnenj na srečanjih z 
drugimi bolniki.«

Njegova radovednost ga je najprej 
vodila po vsej Sloveniji, kjer je deset 
let vodil Društvo Trepetlika, nato pa 
še po Evropi, kjer je deloval kot bla-
gajnik EPDE, sedaj pa kot nevoljeni 
član IO EPDE sodeluje pri programih 
za bolnike in skrbnike.

Znanje o bolezni si je širil tudi na 
nekaterih najpomembnejših konfe-
rencah o parkinsonovi bolezni (Mi-
lano, Dunaj, Washington, Firence, 
Glasgow).

Hčerka Anja ga nikoli ni videla zdra-
vega, saj se je rodila po postavitvi 
diagnoze. Zanjo je očetova parkinso-
nova bolezen del življenja.

»Pravzaprav kar veliko vem o parkin-
sonovi bolezni, ker je bil oče predse-
dnik društva in sem veliko pomagala  

pri srečanjih članov in sodelovala pri 
projektih. Poznam veliko ljudi s par-
kinsonovo boleznijo, zato je to zame 
čisto nekaj vsakdanjega. Moji starši 
so me naučili, da o bolezni in bolnikih 
razmišljam drugače od ostalih. Z bol-
niki se je treba pogovarjati brez po-
milovanja, saj so ljudje kot vsi ostali, 
pomagati pa jim je potrebno samo 
toliko, da speljejo,« pojasnjuje Anja.

Lekcijo o očetovi bolezni je delila s 
sošolci od zgodnjega otroštva. »Veli-
ko sošolcev me je spraševalo, kaj je 
narobe z mojim očetom, zakaj se tre-
se,« nadaljuje Anja. »Nikoli mi ni bilo 
težko razložiti sošolcem, da ima moj 
oče parkinsonovo bolezen, in prav 
rada sem jim razlagala, kaj vse vem 
o bolezni. S tem sem na svoj način 
pomagala odkrivati stigmo o parkin-
sonovi bolezni.«

»Tudi nekatere smešne stvari so se 
pripetile,« doda Tatjana. »Nekoč smo 
se v mestu srečali z znanci in njihov 
petletni otrok je vprašal Braneta: 
‘Stric, zakaj pa se tako treseš?’ Bra-
ne ni takoj odgovoril in že je sledilo 
novo vprašanje: ‘Stric, ali si pojedel 
potres?’ Vsi smo se do solz nasmeja-
li. Otroci so res prisrčni!«

»Kar velja za otroke, pa za nekate-
re, ki so bolj v letih, zagotovo ne,« 
nadaljuje Anja. »Primer nepoznava-
nja parkinsonove bolezni in napačne 
razlage stanja je razviden iz nasle-
dnje zgodbice, ki mi jo je osvežil oče. 
Ko sem bila majhna, sva se hodila v 
športni park žogat in igrat košarko. 
Nekoč je oče med igro kar naenkrat 
zamrznil. Prijela sem ga za roko in 
ga skoraj vlekla domov. Ko sva pri-
šla do skupine starejših žensk, so se 
te zgražale, češ, poglejte, kako otrok 
vleče domov pijanega očeta.«Anja in Branko



15

Kako huda obtožba!

Na začetku bolezni so Branka zdravili 
z levodopo, ki je dramatično izbolj-
šala njegovo kakovost življenja. Tri-
krat dnevno po 1 tableta Nakom Mite 
(100 mg levodope, 25 mg karbidope) 
in 1 tableta Jumexa. S to terapijo je 
bolezenske simptome lajšal nasle-
dnjih 5 let. Tako je sprva živel sko-
raj kot po navadi. »Včasih sem celo 
užival ob vzponih, ki so se pojavili z 
levodopo,« pravi Branko.

Ampak kot je znano, z leti učinki 
zdravil pričnejo popuščati in kmalu 
so se pričele dogajati čudne stvari.

Z leti se je Brankov dnevni odme-
rek levope povečeval, prav tako pa 
so mu dodajali še druga peroralna 
antiparkinsonska zdravila (agonista 
Bromergon in Mirapexin, inhibitorja 
COMT Comtan in Tasmar ter inhibitor 
MAO-B; Azilect) s svojimi stranskimi 
učinki: začeli so se razvijati nehote-
ni gibi, pojavile so se motnje spanja 
in težave z ravnotežjem. Zadnjih 
dvanajst let je bil sposoben le še za 
delo s skrajšanim delovnim časom, 
vendar le pri najnižji ravni zdravil. 
Pri višjih odmerkih so bile diskine-
zije premočne, zato je svoje naloge 
na delovnem mestu težko opravljal. 
Pričeli so se pojavljati tudi nepredvi-
deni izklopi. Kljub poskusom spremi-
njanja sheme tabletnega koktajla so 
se nepredvidljivi izklopi nadaljevali. 
Konstantni vklopi in izklopi večkrat 
na dan so zahtevali ogromne napore. 
Vedno bolj ga je bilo strah, da bo po-
stal odvisen od drugih.

»Leta 2006, natanko 20 let po dia-
gnozi parkinsonove bolezni,« pripo-
veduje Branko, »sem se invalidsko 
upokojil.«

Nekaj let kasneje je v lokalnem ča-
sopisu opisal nepredvidljivo naravo 
svoje bolezni. »Za bolnika s parkin-
sonovo boleznijo je pomembno, da 
čim bolj sledi urniku jemanja zdra-
vil in da natančno vodi dnevnik. Naj 
opišem občutke. Ko so zgravila de-
lovala, sem bil stoodstoten, v stanju 
»izklopa« pa sem se počutil kot ožeta 
cunja. Življenje ni bilo več enostav-
no. Vse je bilo potrebno podrejati 
stanjem VKLOP–IZKLOP. Najhuje je 
bilo, da med izklopi nisem mogel več 
hoditi.

»Tudi izven službe so Brankovi simp-
tomi zahtevali svojo ceno,« pojasnju-
je Tatjana. »Rada plešem,« pravi. 
»Ko Branko še ni imel nepredvidljivih 
izklopov, sva na zabavah lahko nekaj 
časa plesala skupaj. Ampak potem ni 
šlo več. Ker nisem mogla kar sedeti, 
sem šla po drugega plesalca ali celo 
po plesalko. To sem morala storiti za 
svojo dušo. Ples mi je všeč in hvala 
bogu, da me Branko razume.«

Branko se preprosto ni mogel pre-
dati stanju, ki ga je doletelo. Vedel 
je, da se nekaj mora spremeniti. Kot 
blagajnik EPDE je imel priložnost ve-
liko potovati in izmenjavati izkušnje. 
O bolezni in izkušnjah se je pogovar-
jal z drugimi bolniki, terapevti in tudi 
zdravniki. V letu 2007, ko je EPDA 
pripravila konferenco na Irskem, je 
Branko zvedel za različne vrste na-
prednih terapij, ki omogočajo boljši 
nadzor nad simptomi parkinsonove 
bolezni. »Videl sem film o neki dan-
ski gospe, ki je imela za pasom neka-
kšno črpalko in cevko, speljano v tre-
buh. V trenutku sem začutil, da je to 
tisto, kar bi bilo zame najboljše in kar 
v Sloveniji še kako potrebujemo.«

Sredi septembra naslednje leto je 
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Branko na Nevrološki kliniki v Lju-
bljani pričel zdravljenje z Duodopo. 
Kmalu po po prejemu črpalke je svo-
je spomine o izkušnjah v bolnišni-
ci strnil v dnevnik, ki ga je naslovil 
»Prebujenje po 23 letih«. V njem 
opisuje petdnevni proces preneha-
nja terapije z zdravili, svojo nemoč, 
tresavico in vstavitev poskusne cev-
ke skozi nos v dvanajsternik, in »ta 
cev« v grlu je bila eden od vzrokov 
za najdaljšo noč v mojem življenju,« 
je zapisal. Drugega dne so sledile do-
godivščine ob rentgenskem slikanju, 
ko so preverjali, ali je »ta cev« prišla 
na pravo mesto. Naslednjega dne je 
bil operiran; v dnevniku spregovori o 
prebujanju po operaciji. »Ko sem se 
zbudil, sem bil še vedno na operacij-
ski mizi in sem bruhal. V svoji podza-
vesti in v grlu sem imel občutek pri-
sotnosti gastroskopa – in ta občutek 
me je silil na bruhanje, čeprav razen 
sline, ki mi je visela iz nosu in od ust, 
ni bilo več česa bruhati. Nenadoma 
sem bil popolnoma buden. K meni je 
prišel zdravnik, ki mi je vstavil »ta 
zaresno cev«, mi nasmejan ponu-

dil roko in rekel: ‘Čestitam Branko, 
zmagala sva.’ Mislim, da sem se pre-
cej kislo nasmehnil.«

Danes Branko skupaj s svojo ženo 
Tatjano živi v dvosobnem stanovanju 
v Kranju, njuna hči Anja se seli na 
svoje.

Branko je zdaj že več kot tri leta na 
Duodopi.

Kako se je z Duodopo spremenilo 
vaše življenje?

Branko: »Vso stvar imam sedaj bolj 
pod nadzorom. Pri terapiji s table-
tami o našem urniku vedno odloča 
zdravnik nevrolog. Preden sem dobil 
Duodopo, je ena tableta Nakom mite 
delovala samo eno uro. In kam bi 
lahko šel sam v tej uri, ne da bi kje 
zamrznil?! Z Duodopo si lahko privo-
ščim celodnevno aktivnost.«

Čeprav še ni čisto dokazano, da je 
v kombinaciji z rednimi vajami za 
izboljšanje koordinacije roka–oči 
možno vplivati na specifične nemo-
torične ali kognitivne sposobnosti, 
je Branko prepričan, da si je s tem 
ponovno pridobil že izgubljene spo-
sobnosti.

Branko: »Nimam več toliko težav z 
ravnotežjem in tresenjem, predvsem 
pa se mi je popravilo zaznavanje. Ko 
sem se vozil v Ljubljano, sem vedno 
imel občutek, da je cesta ožja kot v 
resnici. Ali: ko sem hotel prehiteti 
drugo vozilo, se mi je zdelo, kot da ni 
dovolj prostora za ta manever. Duo-
dopa mi je omogočila, da sem pričel 
z igranjem namiznega tenisa. Mala 
bela žogica me neverjetno stimulira. 
Zdaj nimam nobenih težav pri vožnji. 
To je zelo podobno normalnemu sta-
nju.«

Vožnja z avtom
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Za ponazoritev izboljšanja svojega 
stanja je povedal naslednjo zgodbo.

Branko: »Na zadnjem pregledu pri 
nevrologu je bilo prisotnih šest štu-
dentov zadnjega letnika medicine. 
Postaviti so mi morali diagnozo. Ob 
prisotnosti nevrologa je vsak izmed 
njih preizkusil moje motorične spre-
tnosti. S priključeno črpalko in obi-
čajnim odmerkom so vsi po vrsti po-
stavili diagnozo parkinsonove bolezni 
v zgodnji fazi. Nato mi je nevrolog 
naročil, naj zapustim ambulanto in 
izklopim črpalko. Eno uro sem poča-
kal na hodniku, potem so me pokli-
cali nazaj. Razlika je bila dramatična. 
Brez tuje pomoči nisem bil sposoben 
vrniti se v ambulanto.«

Tudi Tatjana se strinja s tem, da je 
Branko sedaj boljši. »Je bolj neodvi-
sen, lahko naredi več stvari zase in 
gre sam na potovanja. Vendar sem 
vedno v skrbeh, ali bo vse v redu, ali 
bo črpalka delovala pravilno in tako 
naprej. Ko imajo sestanke EPDE, gre 
v petek in se vrne v nedeljo. To je 
dobro za oba, da si drug od drugega 
malo oddahneva. Tudi kadar gre ven 
sam, imam nekaj časa zase. Svojega 
življenja ne morem podrejati samo 
parkinsonovi bolezni. Hodim na delo 
v tovarno, rada grem po nakupih in 
rada imam vsaj eno uro na dan zase. 
Branko bo vedno poskušal določene 
stvari opraviti najprej sam, šele po-
tem bo prosil za pomoč.«

Ali ste Branka, zdaj ko je ponovno 
bolj samostojen, kdaj izzvali, da bi 
poskusil kaj novega?

Tatjana: »Pravzaprav ne, Branko je 
taka osebnost, da vedno sledi svo-
jim izzivom. Rad hodi na bovling. Da, 
to je bila njegova ideja. Prav tako 
rad igra namizni tenis. Ne zapira se  

v stanovanje in ne poseda pred te-
levizorjem. Rad se usede na kolo in 
s prijatelji kolesari. Večkrat gre na 
obisk k svoji mami, ki živi tri kilome-
tre od nas, ali pa jo kam pelje. Kmalu 
se bo s prijatelji odpravil na morje. 
Jaz jih bom peljela tja, vrnil pa se bo 
z nekom drugim. Ja, res je, zelo je 
mobilen.

Včasih – ob pomembnih dnevih v letu 
ali pa za praznike – pripravi in sku-
ha kosilo za vse. Toda to se ne zgodi 
prav pogosto. Branko namreč skrbi, 
da se ne razvadim preveč.«

Ali ljudje kdaj vprašajo, kaj Branko 
nosi za pasom?

Tatjana: »Seveda, zanima jih, ali ima 
insulinsko črpalko za sladkorno bole-
zen. Na začetku je tole torbico nosil 
čez ramo. Takrat so ga ljudje spra-
ševali, ali je kakšen agent FBI ali pa 
varnostnik, saj je bila njegova drža 
drugačna. Niso radovedni samo od-
rasli, naprava je prav tako zelo ma-
mljiva za otroke. Ker mislijo, da je to 
igračka, ki brni in piska, poskušajo 
pritiskati na gumbe.«

Brankova hči Anja je maja 2011 na 
Univerzi v Ljubljani diplomirala iz fi-
zike in matematike ter dobila svojo 
prvo zaposlitev kot učiteljica v bližnji 
šoli.

Branko na kolesu
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Hodnik v bližini kuhinje, kjer sedimo 
in se pogovarjamo, je založen s ška-
tlami, pripravljenimi za Anjino seli-
tev v najeto stanovanje nedaleč od 
doma, kjer bo živela skupaj z dolgo-
letnim prijateljem.

Je bilo težko prepričati svoje starše, 
da se boš odselila?

Anja: »Ne, saj sem jih že dolgo pri-
pravljala na to. Veselim se selitve. 
Komaj čakam, vendar to ni zaradi 
očetove bolezni. Pravkar sem dobi-
la službo, tako da imam svoj denar. 
Od staršev bom oddaljena le dvajset 
minut pešhoje. Slovenija je majhna. 
Vse je blizu.«

Za Branka in njegovo družino je leto 
2011 leto uspehov in praznovanj. 
Poleg tega, da je Anja diplomirala, 
dobila prvo zaposlitev in se seli na 
svoje, sta Branko in Tatjana pravkar 
praznovala svojo 25. obletnico poro-
ke.

Ali imate kakšen nasvet za druge 
pare, ki živijo s parkinsonovo bole-
znijo?

Tatjana: »Težko je svetovati kar na 
slepo, saj dve osebi nista enaki in 
nikoli nimamo povsem enakih te-
žav in izkušenj z njimi. To ni tako, 

kot bi imel glavobol; vzameš tablet-
ko, pa je. Pri parkinsonu ima vsak 
drugačne simptome. Nekateri ljudje 
bolezen skrivajo ali jim je o njej ne-
prijetno govoriti. Po navadi ostajajo 
doma in se z drugimi ne pogovarjajo. 
Taki bolniki svojcem povzročajo več 
težav. Imeli smo veliko sestankov z 
bolniki in njihovimi partnerji in smo 
razpravljali o teh stvareh. Meni se zdi 
izmenjava izkušenj z ljudmi, ki so v 
podobnem položaju, zelo pomemb-
na.«

Branko dandanes deluje kot neke vr-
ste ambasador parkinsonove bolezni. 
Pozna številne zgodbe drugih bol-
nikov, jih primerja s svojimi in zato 
lahko marsikomu svetuje.

Branko: »Pomembno za bolnike s 
parkinsonovo boleznijo je, da se 
sami izobražujejo o bolezni in da po-
skušajo ugotoviti, kaj jim najbolj ko-
risti oziroma škoduje. Nevrolog me 
je večkrat opozarjal na prehrano, ker 
se kljub dobremu poznavanju bole-
zni glede prehranjevanja nisem držal 
priporočenih pravil. Res, marsikatero 
jed moram poskusiti večkrat, da se 
prepričam, ali mi škoduje ali ne. Po-
gosto sem nad odkritji presenečen.

Leta 2002 sem bil hospitaliziran in 
dva dni brez zdravil. Brez pomoči ni-
sem mogel ne vstati s stola ne ho-
diti. Takrat sem mislil, da čiščenja 
ne bom zdržal. Fizioterapevtka mi 
je bila v veliko pomoč pri gibanju in 
premagovanju tremorja. Popoldan so 
me spodbujali družinski člani in tudi 
sam sem se trudil zmanjšati tremor. 
Po kosilu sem sedel v vozičku in se 
»zabaval« s pomarančo. Ko sem jo 
metal v zrak, sem opazil, da se mi 
je tremor v desni roki zmanjšal. Kar 
naenkrat mi je pomaranča padla na  

Novi in stari vodja gorenjske enote
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tla. Vstal sem in jo pobral. Brez te-
žav. Vse skupaj se je zgodilo spon-
tano in brez razmišljanja. Po tem do-
godku sem se skupaj z Anjo, kadar 
je prišla na obisk, in drugima dvema 
bolnikoma v sobi še večkrat žogal in 
preizkušal razne trike s pomarančo.

Nekaj let kasneje pa sem opazil po-
dobne stvari med igranjem namizne-
ga tenisa. Moje mnenje je, da je vsa-
ka igra z žogo nagonska in tudi zelo 
terapevtska. Mala celuloidna žogica 
je pomagala izboljšati moje zazna-
vanje in koordinacijo med vožnjo. To 
se vam najbrž zdi smešno.« Branko 
pokaže svoj način žoganja. »Ko me-
čem žogo v zrak, ne razmišljam, zato 
se tremor zaradi gibanja zmanjša. 
Občutek je tak, kot da parkinsonove 
bolezni ne bi več imel.«

Katere spremembe ste opazili po 
uvedbi Duodope?

Anja: »Duodopa je njegovo stanje 

popolnoma spremenila. Noči so vča-
sih še vedno problematične, vendar 
pa se je spremenil njegov odnos do 
življenja. Postal je Easy Rider.«

Menda si vendar ni kupil motorja?!

Anja: »Ne, ne, ampak vse hoče na-
rediti sam; in ni mu mar za časovne 
omejitve. Zanj ura ne obstaja več. 
Ne trdim, da je postal nova oseba. 
O svojih domačih obveznostih, kot je 
na primer čiščenje, razmišlja po svo-
je. Še vedno veliko časa preživi pred 
računalnikom. Pred uvedbo Duodope 
je bil prav računalnik največkrat kriv 
za njegov izklop, saj je pozabil vzeti 
tablete. Sedaj je vse drugače. Lah-
ko gremo, kamor koli želimo. Prej ga 
je bilo potrebno vedno čakati, saj so 
ga ovirali izklopi. Zdaj je z zdravilom 
optimalno oskrbljen ves dan. Če se 
tresavica slučajno pojavi, lahko oče 
s pritiskom na gumb v zelo kratkem 
času reši težave.«

Ali obstajajo kakšne pomanjkljivosti 
oz. slabosti zdravljenja z Duodopo?

Anja: »Tovrstno zdravljenje se mi zdi 
zelo v redu. Dobro, si mislim, moj 
oče ima luknjo v trebuhu in ne izgle-
da več tako, kot je prej, toda to lahko 
odmislim, saj se je njegovo življenje 
popolnoma spremenilo, in to na bo-
lje.

Zdaj me ni strah, kadar gre sam v 
Ljubljano. Vendar pa vsi bolniki z 
Duodopo niso v tako dobrem stanju 
kot moj oče. Nekateri si želijo biti ves 
čas v polni formi, tako da pritiskajo 
gumb za ekstraodmerek večkrat na 
dan, zato se pri njih pojavijo diski-
nezije. Ko pa pridejo k nevrologu na 
pregled, se pritožujejo, češ da ni nič 
bolje, marveč celo še slabše.«

Prej si rekla, da je oče doživljal izklo-

Branko s pomarančo
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pe. Kako si takrat gledala nanj?

Anja: »Imel je zelo hud tremor, tako 
da je bil skoraj v trenutku popolno-
ma preznojen. Tolkel je po kavču, kot 
bi igral na bobne, obenem pa uka-
zoval. ‘Anja, pomagaj mi! Prinesi mi 
to, premakni ono, primi me za roko, 
potegni me, rad bi vstal …’ In še kaj 
bi se našlo! Nikoli nobenega prosim, 
in to me je pri vsem najbolj motilo. 
Opazila sem, da je z večino bolnikov 
v bistvu enako: vse se vrti okoli njih. 
Vsak pogovor, vse, kar se dogaja ..., 
vedno je v prvem planu le bolnik. Nič 
o skrbnikih! Pa bi bili tudi oni potreb-
ni vsaj kakšne lepe besede. Mislim, 
da so zdaj na voljo delavnice tudi za 
skrbnike, vendar se še vedno pogo-
varjajo o svojih možeh ali ženah, ki 
imajo parkinsonovo bolezen.«

Ali si v stanovanju želela imeti več 
prostora zase?

Anja: »Ne, mislim, da sem ga imela 
ves čas dovolj, saj sem zelo samo-
stojna in zdaj celo neodvisna, nisem 
pa imela zasebnega prostora.

Zelo bi mi bilo všeč, če bi si oče našel 
še kakšno obveznost. Kolesarjenje, 
namizni tenis, bovling – to ga zaposli 
le trikrat na teden. Najbolj me moti 
njegov računalnik v moji sobi. To je 
tudi razlog, zakaj se selim.«

Dve desetletji prijateljevanja z bo-
leznijo je zelo dolga doba. Zato je 
Branko razvil prijateljski odnos tudi 
s svojim nevrologom, ki mu je zelo 
pomagal pri soočanju z vsemi spre-
membami, ki jih je zahtevala bole-
zen. »Včasih imam občutek, kot da 
ga je nekdo poslal sem z drugega 
planeta,« pravi Branko. »Res ima čut 
in željo za pomoč ljudem. Skupaj se 
lahko pogovarjava o vsem.«

Zdaj ko ponovno lahko nadzirate ne-
katere z leti že izgubljene funkcije – 
kaj menite o prihodnosti?

Branko: »Pravzaprav sem prenehal 
razmišljati o prihodnosti. Ko sem iz-
vedel za diagnozo, je moj zdravnik 
napovedal, da bodo bolezen znali 
pozdraviti v desetih letih. Sedaj, več 
kot dvajset let kasneje … pa še ni 
rešitve. S črpalko je življenje veliko 
lažje in boljše, zato v njem uživam. 
Sem optimist.«

Sodeč po njegovem vedrem pogle-
du, je jasno, da kar koli se bo v pri-
hodnosti zgodilo, bo Branko iz tega 
poskušal potegniti čim več – oziroma 
da bo izkoristil v svoj prid.

 
Branko Šmid

DEjAVNOST ČLANOV DRU-
ŠTVA TREPETLIKA V ŠTAjER-
SKI IN POmURSKI REGIjI

V letu 2011 smo v štajersko-pomur-
ski regijski enoti Društva Trepetlika 
zabeležili povečano aktivnost član-
stva. Ta se kaže v občutno povečani 
udeležbi članov v dejavnostih, ki jih 
je organiziralo društvo na ravni dr-
žave oziroma v regiji. Posebej radi 
pa so se člani društva ob spremljavi 
svojcev in podpornikov udeleževali 
hidroterapije, to je programa prila-
gojenih vaj za izboljšanje gibljivosti 
bolnikov z ekstrapiramidnimi mo-
tnjami.

Program smo izvajali v Termah Zre-
če pod strokovnim vodstvom, ki so 
ga zagotavljale Terme. Pri realizaci-
ji programa je sodelovalo preko 120  
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bolnikov in njihovih spremljevalcev 
enkrat mesečno po eno uro. Poudari-
ti je potrebno, da so Terme poskrbele 
za zelo kakovostno izvedbo progra-
ma, za kar se jim zahvaljujemo.

Po vsakem kopanju smo imeli eno 
uro izobraževanja. Tako smo se se-
znanili s farmakološkim zdravljenjem 
parkinsonove bolezni, o čemer nam 
je izjemno zanimivo in nazorno pri-
povedovala dr. Marija Šoštarič z ne-
vrološkega oddelka Bolnišnice Celje.

Zanimivo in koristno za nas bolnike 
je bilo predavanje o nordijski hoji, 
podobno je s plesnimi vajami.

Deset naših članov se je udeležilo 
tridnevne izobraževalne delavnice na 
spomladanskem oziroma jesenskem 
taboru na Lokvah.

Bili smo prisotni tudi na volilnem 
občnem zboru društva v Moravskih 
Toplicah in delovnem zboru društva 
v Ljubljani.

Prav tako smo se seznanili z vsebino 
knjižice Kako živeti s parkinsonovo 
boleznijo.

Kot član odbora regij sem se redno 
udeleževal sej izvršnega odbora Dru-
štva Trepetlika v Ljubljani. Udeležil 

sem se tudi razgovora v UKC Maribor 
(s predsednico Društva Trepetlika) o 
vprašanju zdravstvene oskrbe bolni-
kov.

V naši regijski enoti posebno skrb 
posvečamo medsebojnemu komu-
niciranju in druženju (rojstni dnevi, 
novoletna srečanja, martinovanje, 
pustovanje …).

Dejavnost društva v letu 2012 bo 
vsebinsko enaka kot v letu 2011.

 
Adi Žunec, 

vodja štajerske enote, Maribor

POROČILO O DELU DRUŠTVA 
TREPETLIKA – GORENjSKA 
REGIjA

Vodja enote društva Trepetlika za 
Gorenjsko regijo sem postal jeseni 
leta 2011. Za prevzem te funkcije 
me je zaprosila gospa predsednica 
Cvetka Pavlina Likar na taboru na Lo-
kvah. Na začetku sem bil do te funk-
cije malce zadržan. Na taboru sem bil 
namreč prvič v stiku z drugimi bolniki 
s parkinsonovo boleznijo in nisem v 
celoti poznal delovanja društva. Gle-
de na to, da sem na taboru spoznal 
cel kup prijateljev, sem se odločil, da 
bom po svojih močeh poskušal kaj 
doprinesti k delu društva. Malo me 
skrbi, ker sem še vedno zaposlen, 
a vem, da če bo potrebno, mi bodo 
pomoč nudili tudi žena in tudi ostali 
družinski člani.

Pred menoj je bil vodja regijskega 
društva gospod Branko Šmid. Zahva-
ljujem se mu, ker mi je pomagal pri 
uvajanju v delo (in mi še vedno po-
maga).

Pred kopanjem v Termah Zreče
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Po prevzemu vodenja so se aktivno-
sti društva preselile na novo lokaci-
jo, in sicer večina aktivnosti poteka 
na Osnovni šoli Franceta Prešerna v 
Kranju. Na tej šoli sem namreč zapo-
slen in zato člani društva na tej loka-
ciji brezplačno koristimo prostore, za 
kar se vodstvu šole zahvaljujem.

Aktivnosti, ki smo jih izvedli v prete-
klem letu:

• Za uvod v svoje delo sem 26. sep-
tembra organiziral srečanje članov 
društva, na katerem sta predavali 
dr. Nina Zupančič Križnar in dipl. 
med. sestra Lidija Ocepek. Na sre-
čanju je bilo prisotnih 44 članov in 
njihovih skrbnikov. Mnenje večine 
članov je, da bi bilo potrebno pri-
praviti več takih srečanj, kar bomo 
pri delu upoštevali. Na srečanju je 
sodelovala tudi novinarka Gorenj-
skega glasa, ki je parkinsonovo 
bolezen in naše društvo predsta-
vila v prilogi Gorenjskega glasa. 
Odziv na članek je bil precejšen, 
kar sem zaznal po pogovoru s člani 
in tudi drugimi bralci tega časopi-
sa. Menim, da bi bilo treba bolezen 
bolj predstaviti širši javnosti in no-
vinarji nam pri tem lahko pomaga-
jo. Tudi na ostala srečanja bi bilo 
smiselno vabiti novinarje.

• Konec oktobra smo pričeli z ak-
tivnostmi za člane, in sicer s fizi-
oterapijo, ki jo vodi gospa Tanja 
Merzel in poteka na OŠ Franceta 
Prešerna ob ponedeljkih (vsakih 
14 dni).

• Oktobra smo pričeli tudi z nordij-
sko hojo, ki jo je vodila gospa An-
dreja Kancilija. Hoja je potekala v 
Predosljah, tudi ob ponedeljkih na 
vsakih 14 dni – izmenoma s fizio-
terapijo.

• 19. novembra smo se udeležili dru-
štvenega srečanja v hotelu Mons 
v Ljubljani. Organiziral sem avto-
busni prevoz za 17 članov iz naše 
regije, precej pa jih je šlo z lastnim 
prevozom. Mnenja sem, da je za 
taka srečanja potreben avtobusni 
prevoz, zato apeliram na člane, da 
se ga poslužujejo.

• 19. decembra smo imeli predno-
voletno srečanje s predavanjem 
na temo Kako se spopasti s par-
kinsonovo boleznijo. Predavala 
je psihologinja Veronika Kragelj. 
Na srečanju pa je sodelovala tudi 
gospa Andreja Koprivec iz zavoda 
Prvi korak; predstavila je Ajurve-
do. Na srečanju je bilo prisotno 23 
članov in skrbnikov. Če bodo čla-Fizioterapija

Nordijska hoja v Škofji Loki
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ni izrazili željo po nadaljnjem so-
delovanju z gospo Koprivčevo, jo 
bomo ponovno povabili na praktič-
no predstavitev, sicer ne.

Kar precej članov je iz Škofje Loke. 
Predlagali so, da bi se fizioterapija 
izvajala tudi v tem kraju, saj je pot 
v Kranj zanje predolga. Če bo prijav 
dovolj, se bo dejavnost izvajala tudi 
v Škofji loki.

Člani društva bodo imeli možnost ra-
čunalniškega opismenjevanja. Tečaj 
računalništva bo, če bo seveda pri-
javljenih dovolj kandidatov, potekal 
na Osnovni šoli Franceta Prešerna; 
prilagojen bo posameznikom.

V spomladanskem času bomo, če bo 
dovolj zanimanja, organizirali izlet, ki 
bo vključeval kopanje v Laškem.

Veselilo bi me, če bi člani sami izra-
zili željo, kaj naj društvo organizira. 
Pobude lahko posredujete po elek-
tronski pošti ali telefonu – stik je na 
spletni strani Trepetlike.

Vsem članom priporočam, da v dru-
štvu sodelujejo čim aktivneje oziro-
ma da se dejavnosti, ki jih društvo 
organizira, udeležujejo, saj so name-
njene lajšanju bolezni. Na teh dejav-
nostih se družimo, izmenjujemo iz-
kušnje, se zabavamo …

Skratka, če smo že zaznamovani s 
to boleznijo, je ni potrebno skrivati, 
spopadimo se z njo, pokažimo, da 
kljub temu znamo živeti, in čim bolje 
izkoristimo svoje življenje.

 
Marijan Mohorič, 

vodja gorenjske enote

PRISPEVEK O DELOVANjU 
GORIŠKE REGIjE

Dejavnost regijskega društva je po-
tekala po programu.

Bolniki so se srečevali enako kot prej-
šnja leta. Veliko jim pomeni sproščen 
in zaupen pogovor, ob katerem se 
počutijo kot ena sama velika družina. 
Velikokrat kdo prinese kakšne slad-
karije, tako da so druženja še slajša. 
V decembru smo imeli tudi silvestr-
sko druženje, ki je potekalo v zares 
prijetnem vzdušju.

Opažam, da je stanje iz leta v leto 
slabše, kar zadeva bolnike, ob tem 
pa so tudi spremljevalci vedno bolj 
izčrpani, saj imajo tudi oni sami ra-
zne bolezni in težave.

Resda imamo vsa ta leta prostor, 
kjer se srečujemo, na voljo brezplač-
no, vendar moram ob tej priložnosti 
navesti še nekaj stroškov, ki niso 
umevni kar sami po sebi in tudi ne 
zanemarljivi, na primer: dovolj toa-
letnega papirja in toaletnih brisač za 
vsa srečanja, vsi telefonski klici, s 
katerimi bolnike obveščam o kopanju 
in podobnih zadevah, in okoli 1800 
km poti na leto, da se lahko dobiva-

Novoletno srečanje članov primorske enote
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mo na kavici. Ob tem ne mislim ni-
česar kritizirati, le povedati, kaj vse 
pomeni biti spremljevalec, najmanj 
to oziroma tudi to, da žrtvuješ veliko 
svojega časa in truda, pa še marsikaj 
drugega.

 
Tatjana Gorjan, 

vodja primorske enote 

LETNO POROČILO O DELU 
TREPETLIKE NA DOLENj-
SKEm, V BELI KRAjINI IN 
POSAVjU

Na začetku naj povem, da sem regij-
ski vodja postal lansko leto, in to na 
Alenkino in Jožetovo pobudo (Jože je 
to zadolžitev opravljal pred menoj). 
Oba sta mi obljubila svojo pomoč, za 
kar sem jima hvaležen, enako se za 
dobro sodelovanje zahvaljujem tudi 
vsem drugim članom.

Zahvalil bi se tudi vodstvu Trepetlike, 
ker nam je kljub krčenju financ omo-
gočilo tako želeno kopanje v Šmar-
jeških Toplicah. Res je, da se kopa-
nja udeležuje manj članov, kot smo 
pričakovali, vendar upamo, da bo v 
spomladanskem času več udeležen-
cev. Precej naših bolnikov ima poleg 
parkinsonove bolezni še druge dia-
gnoze in težave, zato jih poskušajmo 
razumeti. Morda je eden od razlogov 
za nižjo udeležbo na kopanju tudi re-
gijska razprostranjenost.

S kakovostjo uslug v toplicah smo 
zelo zadovoljni. Šmarješke Toplice 
so miren kraj z raznoliko okolico, le-
pim parkom ob hotelu, bazeni so čisti 
in z različnimi temperaturami vode, 
tako da vsakdo izbere zase najpri-
mernejšo, osebje je prijazno in ra-

zumevajoče do naših težav. V imenu 
članov naše regije bi predlagal, da 
bi Trepetlika spodbudila dogovarja-
nje zdravstvene stroke in ministrstva 
za zdravje, da bi Šmarješke Toplice 
postale zdravilišče za parkinsonske 
bolnike.

V Šmarjeških Toplicah se od sep-
tembra 2011 srečujemo vsak tretji 
torek v mesecu, in to od desete ure 
dopoldne do četrte popoldne. V tem 
času imamo hojo, razgibavanje (do 
enajstih), kopanje (od enajstih do 
pol treh), ob enih je vodena hidrote-
rapija, kosilo ni obvezno, marveč po 
želji (do pol štirih).

V jesenskem času se je veliko bolni-
kov iz naše regije udeležilo tabora na 
Lokvah, od koder so prinesli najlepše 
vtise.

Ob dnevu invalidov in bolnikov obči-
ne Brežice je bila tudi Trepetlika po-
vabljena k sodelovanju. Gradivo za 
PowerPointovo predstavitev in film so 
pripravili S. Šlajpah, K. Tostovršnik, 
J. Boruta, P. Šet, pri Trepetlikini stoj-
nici pa sta poleg mene bila še Alenka 
Šet in Jože Kožar. Med obiskovalce 
smo razdelili precej tiskanega gradi-
va.

Srečanje članov dolenjske enote
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Za martinovo so člani iz Bele kraji-
ne organizirali martinovanje v vinski 
kleti pri Bajukovih v Drašičih. Ude-
ležba Dolenjcev in Posavcev je bila 
pičla.

V novembru smo se udeležili izo-
braževanja na temo »parkinsonova 
bolezen in genetika«. Predavanja 
zdravnikov so bila zanimiva in kori-
stna, izjemna udeležba bolnikov in 
njihovih spremljevalcev pa kaže ve-
dno višjo zavest, da poučena bolnik 
in skrbnik lažje kljubujeta bolezni.

V naši regiji smo 27. decembra imeli 
praznično srečanje v Posavju. Naj-
prej smo si v župnijski cerkvi v Bo-
štanju ogledali jaslice, postavljene 
po vsej cerkveni dolžini. Sprejel nas 
je tamkajšnji župnik, ki nam je ra-
zložil motive v jaslicah ter predsta-
vil zgodovino Boštanja in farne cer-
kve. Po tem ogledu smo se odpravili 
v mojo klet, kjer smo ob dobri hrani 
(Anica, hvala!) in kapljici zaključili 
naše prednovoletno druženje.

Hvala vsem, ki nam omogočate izo-
braževanje in srečanja, obenem pa 
prosim za tesnejše sodelovanje med 
regijami in centralo v Ljubljani.

En lep in čim bolj zdrav pozdrav iz 
regije Dolenjska, Bela krajina in Po-
savje.

 
Vlado Čižmek, 

vodja dolenjske enote

DRUŽENjE IN TELOVADBA V 
DRUŠTVENIH PROSTORIH: 
VSAK PONEDELjEK OB 17.00

Ko sem v letu 2004 zvedela, da sem 
zbolela za neozdravljivo parkinso-

novo boleznijo, sem bila sprva zelo 
žalostna in potrta. Nikogar nisem 
poznala, da bi mi lahko odgovoril na 
mnogo vprašanj, ki so se mi posta-
vljala o tem, kako bom zmogla živeti 
s to težko boleznijo. Zdravniki in se-
stre so me sicer seznanili s potekom 
in zdravljenjem te bolezni, o njej 
sem se poučila tudi iz literature, ven-
dar sem o bolezni želela izvedeti še 
veliko več, predvsem od bolnikov »s 
stažem« in izkušnjami, kako bolezen 
obvladovati in z njo čim bolje živeti. 
Iskala sem prijatelje, s katerimi bi se 
lahko na preprost način pogovarja-
la o vsakdanjih težavah, ki vse nas, 
obolele za parkinsonovo boleznijo, v 
taki ali drugačni obliki spremljajo v 
vsakodnevnem življenju s to neoz-
dravljivo boleznijo. In našla sem jih v 
Društvu Trepetlika. V društvenih pro-
storih se z njimi srečujem že nekaj 
let, vsak ponedeljek ob 17.00.

Naše ponedeljkovo srečanje poteka 
nekako takole: najprej se malo raz-
migamo, potelovadimo, četudi ne či-
sto v skladu s stroko in pravilno, pa 
vendar tako, da se naše uboge miši-
ce zbudijo, ogrejejo in se zato poču-
timo bolje.

Ko razmigamo naše telo, pa poskr-
bimo še za našo dušo. Ob domačih 
slanih ali sladkih dobrotah, za katere 
skoraj vsakič poskrbimo sami, na-
daljujemo z druženjem. Tedaj ima-
mo čas, da poklepetamo o težavah 
preteklega tedna, o tem, kako smo 
jih premagali, in o tem, kako bi jih 
lahko, da bi si polepšali vsakdanje 
življenje, o morebitnih novostih na 
področju zdravljenja parkinsonove 
bolezni in še o drugih, včasih tudi 
osebnih težavah.

Med nami so se stkale, lahko rečem,  
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prijateljske vezi! Naše druženje se je 
že nekajkrat nadaljevalo tudi izven 
društvenih prostorov. Kako smo bili 
veseli povabila kolegice, naj pridemo 
na sladke češnje. Tedaj nam je bilo 
resnično lepo!

Žalostni smo, ker se nekateri, ki so 
bili vključeni v našo skupino, zaradi 
napredovanja bolezni teh srečanj ne 
morejo več udeleževati. Tudi tistih, ki 
so za vedno odšli, se s toplino spo-
minjamo!

Zavedamo se, da je sobica, ki nam je 
odmerjena za telovadbo, neprimer-
na, vendar se v njej želimo vseeno še 
naprej družiti. Po srečanju odidemo 
na svoje domove z novo energijo in 
večjim veseljem do življenja, ki no-
benemu od nas ni postlano z rožica-
mi. Če bi morda koga zamikalo, da 
senam pridruži, bo dobrodošel. Pri-
haja pomlad in z njo tudi nove mo-
žnosti druženja, morda kakšen spre-
hod do Mosteca ...

Hvala Majdi, Mariji, Nežki, Sonji, Lu-
ciji, Tonetu, Radetu, Ivanu, Justinu, 
Cirilu, Jožici, Jasni in tudi drugim, 
ki ste se nam kdaj pridružili, za vse 
lepe trenutke, ki sem jih preživela z 

vami, in za vse vaše izkušnje, ki ste 
mi jih posredovali, da zato lažje ži-
vim s to neozdravljivo parkinsonovo 
boleznijo.

 
Anica Lipar, 

vodja ponedeljkovih srečanj

PARKINSONOVA BOLEzEN 
IN DRUŽINSKI ČLANI V FIL-
mU

Po sprejeti Globalni deklaraciji o par-
kinsonovi bolezni, ki jo je oblikovala 
Svetovna zdravstvena organizacija 
ter so jo podpisali tudi predstavniki 
naše države, ima bolnik res pravico, 
da ga obravnava specializirani zdrav-
nik, da se mu določi točna diagno-
za ter da ima podporo zdravstvenih 
storitev, neprekinjeno zdravljenje in 
oskrbo ter da pri obravnavi bolezni 
tudi sam sodeluje, vendar je ob vsem 
naštetem tudi veliko pomanjkljivosti.

Posledice bolnikovega stanja se pre-
našajo na družino, katere člani so fi-
zično in psihično vedno bolj utrujeni.

V mnogokateri družini so tudi otroci, 
na katere moramo še posebej paziti, 
da spreminjajoče se stanje spremlja-
jo drugače, manj obremenilno.

Kvaliteta življenja je bistvena za čim 
manj moteče napredovanje bolezni.

Naše društvo Trepetlika izraža vese-
lje in navdušenje nad vsakim pozi-
tivnim prispevkom, ki pripomore k 
temu, da bolezen postaja prepoznav-
nejša v širši skupnosti.

Upam, da bo film o PB, ki je bil po-
snet lani poleti, pripomogel k temu. 
Med snemanjem je bilo res lepo, pa 

Udeleženci ponedeljkovih srečanj na stojnici v 
UKC Ljubljana
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tudi zanimivo. Tudi vreme nam je 
bilo naklonjeno, da o snemalni ekipi 
sploh ne govorimo. Scenaristka ga. 
Anja Čuček, urednica serije ga. Ka-
tja Stamboldžioski, režiserka ga. Ita 
Obersnu ter člani snemalne ekipe (g. 
Tilen Kranjc, ga. Kaja Kokot Žarnič 
in ga. Metka Jakšič) ter fantje, ki so 
skrbeli za »zvok in luč«, so resnično 
fantastično opravili svoje delo.

Film prikazuje življenje bolnika s PB, 
njegove domače, vsakodnevno ži-
vljenje, opravila, napredovanje bole-
zni. Ne smemo pozabiti na strokovni 
del filma, ki je po zaslugi naših stro-
kovnjakov iz Kliničnega centra in bol-
nišnice dr. Franca Derganca iz Šem-
petra nazorno prikazal življenje s PB.

Spremljanje nastajanja filma je bila 
zelo zanimiva izkušnja in radove-
dnost, ki smo jo vzbujali med sne-
manjem v bolnišnici, je bilo prav po-
sebno doživetje.

Mislim, da je film zajel bistvo in da 
lepo prikazuje življenje s PB.

Srčno upam, da si naša nova vlada 
ne bo farizejsko zatiskala oči pred 
trenutnim stanjem na področju 
obravnave PB in bo društvu namenila 
nekaj več finančnih sredstev.

 

Tatjana Gorjan, 
vodja primorske enote

Snemalna ekipa

Med snemanjem prizora za oddajo Zdravje Slovencev: Parkinsonova bolezen



28

POROČILO O DELU IN FINANČNEm POSLOVANjU zA LETO 
2011

UPRAVLJANJE DRUŠTVA 

Organi društva

Izvršni odbor društva – 5 članov 
Odbor regij – 7 članov 
Nadzorni odbor društva – 3 člani 
Strokovni odbor – najmanj 3 člani 
Zbor članov

Pridobivanje sredstev

Pomemben vir finančnih sredstev za delovanje društva je Fundacija za fi-
nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Kot vsako leto je 
društvo tudi lani kandidiralo z več programi na razpis fundacije, vendar nam 
je Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
humanitarnim organizacijam, kljub temu da so bili programi dobro priprav-
ljeni, dodelila sredstva le za 7 programov od 18 zaprošenih. To pomeni manj 
kot tretjino zaprošenih sredstev za leto 2011. Ostala sredstva smo prejeli z 
donacijami farmacevtskih podjetij in banke, članarino, nekaj z dohodnino in z 
javljanjem na razpise na ministrstvu in občinah.

V letu 2011 smo dejavnosti izvedli v okviru nacionalnih programov in pro-
gramov, ki se organizirajo lokalno, v določenem regijskem centru ali kraju. 
Za več kot 7.000 slovenskih bolnikov smo pripravili različne dejavnosti, ki so 
potekale v obliki dnevnih seminarjev, enega ali več predavanj oz. delavnic 
ali celo kot večdnevni »tabor«, organizirali pa smo tudi vsakotedenske redne 
vadbe ter zgolj neformalna srečanja v prostorih društva v Ljubljani ali v regi-
jskih centrih. S pomočjo donatorja je bi preveden in izdan EPDIN priročnik o 
PB. Izvedli smo tudi zelo uspelo dvodnevno srečanje, kjer sta priznana stro-
kovnjaka, dr. Flisar in dr. Peterlin, predavala o nemotoričnih motjah pri PB in o 
povezanosti bolezni z genetiko. Bolniki so se odzvali in radi dali kri za genetko 
raziskavo. Izšlo je tudi glasilo Trepetlika.

V letu 2011 je imelo društvo naslednje prihodke:

• članarina in prispevki članov                                                                   4.543,20 € 
• donacije občin                                                                                                             2.572,00 € 
• donacije pravnih in fizičnih oseb                                                     23.664,74 € 
• donacija FIHO                                                                                                              32.261,99 € 
• dohodki iz ministrstev                                                                                    4.500,00 € 
• dohodnina                                                                                                                        1.667,94 €

                SKUPAJ                                                                                                                        69.209,87 €                                   
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Izvedli smo naslednje programe: 

1. ŠOLA VARNE HOJE IN PREPREČEVANJE PADCEV PRI BOLNIKIH S PAR-
KINSONOVO BOLEZNIJO

Antiparkinsonska zdravila imajo na ravnotežje in na blokade med hojo le malo 
učinka, zato se morajo bolniki za vzdrževanje in ohranjanje stabilnosti naučiti 
uporabljati pozornostne procese in nadomestne gibalne strategije (za izvedbo 
usedanja, vstajanja in obračanja med hojo). Namen programa je naučiti bol-
nike specifičnih vaj za ohranitev in izboljšanje mišične moči. V okviru programa 
je bila posebna pozornost posvečena preprečevanju dejavnikov tveganja za 
padce.

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

Program je bil izvajan na Lokvah in v Zrečah ter Kranju ter tudi z obroči smovy 
v Moravskih Toplicah.

Program je vodila dipl. fizioterapevtka Tanja Merzel.

Porabljeno: 4.295,59 €

2. DNEVNI CENTER

Druženje bolnikov in njihovih skrbnikov je velikega pomena in pripomore k 
izboljšanju kakovosti življenja. Bolniki so manj depresivni, več vedo o svoji bo-
lezni in bolj optimistično zrejo v bodočnost. Vsebina tega programa vključuje: 
strokovna predavanja (o bolezni, zdravljenju, o načinu premagovanja 
nemotoričnih bolezenskih znakov – depresije, izgorelosti skrbnikov), različne 
akcije ob svetovnih dnevih bolnikov z motnjami gibanja, redna družabna 
srečanja, delavnice, različne strokovne in druge družabne dejavnosti. Med 
stroške so vključeni stroški, potrebni za najem in vzdrževanje prostorov, kjer 
je sedež društva.

Program je društvo izvajalo na sedežu v Ljubljani, v Zrečah, v Strunjanu, v 
Kranju in Moravskih Toplicah.

Porabljeno: 15.610,42 €

3. TABORI LOKVE

Na Lokvah sta bila organizirana dva štiridnevna izobraževalna tabora, ki sta 
bolnikom in njihovim spremljevalcem oziroma skrbnikom omogočala druženje, 
izmenjavo mnenj ter usvajanje znanja o bolezni in veščin, kako z boleznijo 
živeti. Učili smo se tehnik, kako lažje prenašati breme hude bolezni, sproščanja 
z jogo, tehnike taj či; izvajali smo nordijsko hojo, usmerjeno fizioterapijo in – 
kar je zelo pomembno – psihoterapijo tudi za partnerje, da bi ublažili njihovo 
izgorelost. Le psihofizično zdravi partnerji lahko pomagajo bolniku. Na taboru 
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smo uvedli tudi likovno in glasbeno delavnico ter kulturni dogodek. V štirih 
dneh skupnega bivanja smo si pridobili tudi nekaj znanja iz dietnih predpisov, 
ker smo prvič izvedli tudi kuharsko delavnico, ki je še kako pomembna.

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

Izrednega pomena pa je tudi, da je na taboru vseskozi prisotna parkinsonska 
sestra Lidija Ocepek, ki je pobudnica tabora in je vse tabore do sedaj tudi vo-
dila. Teme je vsakokrat prilagodila, tako 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.

Program vodi dipl. med. sestra Lidija Ocepek.

Porabljeno: 9.754,14  €

4. NORDIJSKA HOJA

Vsebina programa in cilji, ki jih želimo doseči:

1. V gibanje vključiti celo telo – to je 90 % vseh mišic.
2. Izraziti dodatno aktivnost mišic trupa, ramenskega obroča in rok; izboljšati 

slabo držo, zmehčati tog in otrdel trup, odpraviti nevključevanje rok pri 
hoji.

3. Zmanjšati zaznavo subjektivnega napora.
4. Zvišati raven telesne pripravljenosti, zlasti vzdržljivosti, vendar prav tako 

vzdržljivostne moči, gibljivosti, ravnotežja in koordinacije.
5. Izboljšati vzorec hoje – koraki naj postanejo aktivnejši in daljši, nihanje rok 

izrazitejše, hoja nasploh bolj gotova in uravnotežena oziroma ritmična.
6. Razbremeniti skočni sklep, koleno, kolk in hrbtenico in tako varovati sklepe 

pred obrabo.
7. Primerna vadba tudi za starejše ljudi oz. za vse tiste, ki že imajo določene 

zdravstvene težave (npr. bolečine v hrbtenici – bodisi v vratu bodisi v križu, 
parkinsonske težave, bolezni srca in ožilja, diabetes, osteoporozo, artrozo, 
kronično obstruktivno pljučno bolezen …), prav tako za tiste posameznike, 
ki so v fazi rehabilitacije po poškodbah gibalnega aparata.

Nordijska hoja zelo primerna za bolnike s parkinsonovo boleznijo, saj vključuje 
gibanje rok in rotacije trupa med hojo, kar je zanje zelo pomembno, saj je 
njihova hoja precej toga in je zato oteženo njihovo funkcioniranje pri dnevnih 
aktivnostih. Hkrati se bolniki naučijo podaljševanja korakov, palice pa dajejo 
takt, ki jim omogoča bolj tekočo hojo.

Program smo izvajali na Lokvah in v Ljubljani, v Moravskih Toplicah, Zrečah in 
Šmarjeških Toplicah.
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Nordijska hoja nudi kakovosten užitek in zabavo v naravi in predstavlja 
neposredno vlaganje v lastno zdravje in dobro počutje.

Program je izvajala dipl. fizioterapevtka Andreja Kancilija.

Porabljeno: 3.785,35 €

5. IZBOLJŠAVA MOTORIČNE SPRETNOSTI BOLNIKOV S PARKINSONOVO 
BOLEZNIJO S POMOČJO TEHNIKE TAJ ČI ČUAN

Bolniki s parkinsonovo boleznijo imajo velike težave z ravnotežjem, otrde-
lostjo mišic, 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 najpomembnejše – zmanjšamo možnost pad-
cev. Bolniki s parkinsonovo boleznijo so tudi depresivni in anksiozni, a taj či 
bolnike tudi sprošča. Tehnika taj či se v Ameriki uporablja kot sestavni del 
nefarmakološkega zdravljenja parkinsonove bolezni. Prve tovrstne poskuse 
smo v Sloveniji začeli v okviru Društva Trepetlika; izkazalo se je, da se bolniki 
po vadbi taj čija počutijo veliko bolje.

Program smo izvedli na Lokvah in v Ljubljani v telovadnici na osnovni šoli.

Program je izvedla med. sestra Katarina Medic.

Porabljeno: 1.965,70 €

6. PROGRAM OSVEŠČANJA IN INFORMIRANJA JAVNOSTI, LASTNO 
ZALOŽNIŠTVO 

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

Namen programa je, da bolniki s parkinsonovo in huntingtonovo boleznijo ter 
mišično distonijo čim več zvedo o bolezni, o združenjih bolnikov, zlasti o de-
lovanju 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 motn-
jami izdajanje njihovih del, npr. poezije, proze.

Glasilo Trepetlika izhaja v 600 izvodih. Sto izvodov glasila pošiljamo tudi stroki 
in sodelavcem.

V letu 2011 je bil s finančno pomočjo donatorja farmacevtskega podjetja Lun-
dbeck preveden in izdan v 2.000 izvodih EPDIN priročnik »Življenje s par-
kinsonovo boleznijo – nemotorične motnje«, ki je dopolnjen s pojasnili pri-
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marija Dušana Flisarja, dr. med., svoje misli o priročniku pa sta dodala bolnica 
in skrbnik. Dr. Flisar je priročnik o nemotoričnih motnjah predstavil tudi na 
srečanju bolnikov in njihovih svojcev v Moravskih Toplicah.

Za informiranje sta zadolžena Jože Hudarin in Sebastjan Šlajpah, ki skupaj s 
Klaro Tostovršnik ureja tudi spletno stran www.trepetlika.si, publikacije lekto-
rira Alenka Šet, prof.

Porabljeno: 2.602,41 €

7. SUPORTIVA

Srečanja skupin za samopomoč.

Že pred začetkom izvajanja programa suportivne pomoči bolnikom in njihovim 
svojcem so strokovnjaki menili, da je oblika podporne psihološke pomoči tudi 
v slovenskem prostoru nujna. Potreba po tovrstni pomoči je postala z izva-
janjem programa še izrazitejša. Vedno bolj namreč ugotavljamo, da so tako 
bolniki kot tudi njihovi bližnji v situacijah, ko se soočajo s parkinsonovo bo-
leznijo, ki je kronična in napredujoča nevrološka bolezen, tako psihično kot 
tudi socialno izrazito obremenjeni. Bolezen je v Sloveniji še vedno do neke 
mere neznana in zato precej stigmatizirana. Posledice se kažejo v socialni 
izoliranosti bolnikov, še bolj pa to izoliranost občutijo njihovi svojci. Prav zato 
predstavljajo redna srečanja bolnikov in svojcev pomemben vidik njihove so-
cialne mreže ter vir moči za soočanje z vsakodnevnimi spremembami med 
napredovanjem bolezni. Izvajanje programa z usmerjenimi strokovnimi pre-
davanji in delavnicami omogoča dostop do prepotrebnih informacij in učenje 
spretnosti spoprijemanja s težavami ob pojavu morebitnih negativnih stanj v 
družini oz. partnerstvu v času razvoja bolezni.

Program je potekal v obliki rednih srečanj, ločeno za bolnike in svojce, ter 
občasnih skupnih srečanj. Bolnikom in njihovim svojcem smo za lažje spopri-
jemanje z boleznijo omogočili svetovalni telefon in s tem dostop do psihološke 
pomoči, pogovorov in posvetov v primeru pojava negativnih stanj in kriz v 
družini oz. partnerstvu. Prav tako smo bolnike naučili prepoznavati znake in 
simptome sindromov depresije in izgorelosti ter jih ozavestili o možnostih 
samopomoči in strokovne pomoči.

Program je vodila dipl. univ. psih. Veronika Kragelj.

Porabljeno: 4.294,18 €

8. HIDROTERAPIJA – PROGRAM PRILAGOJENIH VAJ ZA IZBOLJŠANJE GI-
BLJIVOSTI BOLNIKOV Z EKSTRAPIRAMIDNIMI MOTNJAMI

Namen programa je izboljšati gibljivost bolnikov, v vodi se togi sklepi namreč 
lažje razgibajo, mišice se sprostijo, boljša je kontrola ravnotežja. Program 
smo izvajali v Zrečah, Strunjanu, Atlantisu in Zdravstvenem domu v Kranju in 
tudi v Moravskih Toplicah.
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Motnje gibanja pri bolnikih s PB in HB ter distonijo nastanejo zaradi motenj v 
centralnem programiranju gibov in ne zaradi odpovedovanja mišic in živcev, 
zato k izboljšanju gibljivosti lahko pripomore le bolezni prilagojena fizioter-
apija. Hidroterapija ni del obveznega zavarovalniškega programa, lahko pa 
fizično stanje zelo izboljša.

Porabljeno: 7.027,59 €

9. MEDNARODNO SODELOVANJE

Trepetlika deluje tudi na mednarodnem področju. V letu 2011 so se trije pred-
stavniki društva udeležili Skupščine in konference EPDE v Londonu, ki v letu 
2011 ni bila namenjena prvenstveno bolnikom in svojcem, ampak vodstvom 
organizacij bolnikov s PB. Sredstva sta prispevala EPDA in farmacevtsko pod-
jetje.

V to dejavnost so vključeni tudi stroški udeležbe na simpoziju našega člana 
(bolnika) v Vilni, kar je v celoti krila farmacevtska družba iz Slovenije.

Porabljeno: 3.844,81 €

10. DELOVANJE                                                                       17.791,45 €

Pisarniški material 2.201 €, računovodske storitve 3.349 €, poštni stroški 
963 €, stroški rep. 194 €, prevozne storitve (občni zbor) 2.338 €, študentsko 
delo 1.825 €, stroški telefona 2.241 €, prevozni stroški (odbor) 1.633 €, 
plačilni promet 274 €, najem dvorane 1.170 €, stroški upr. 228 €, stavbno 
zemljišče 109 €, amortizacija 1.200 € in drugi stroški 66 €.

11. Stroški za material                                                                                                 96,90 €

12. Drugi odhodki – članarina EPDA                                                                                            540,33 € 

13. Stroški za predstavo                                                                                                                                        100,00 €

                            SKUPAJ                                                                                                                                                    71.708,87 €                                                                          

Društvo je porabilo 2.499,00 € več, kot je imelo prihodkov. Pri tem je potrebno 
opozoriti,da nam je FIHO nakazal 3.842 € manj, kot nam jih je dodelil na pod-
lagi sklepa in pogodbe v decembru 2010.

V leto 2012 se je preneslo 6.747,72 €.

V Ljubljani, 21. 2. 2012.

Cvetka Pavlina Likar, 
predsednica društva
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PROGRAm DELA zA LETO 2012

Eden večjih finančnih virov za delovanje društva je Fundacija za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Društvo vsako leto kandidira 
na razpisu FIHA z dobro utemeljenimi programi in za izbrane fundacija prisp-
eva manj kot polovico sredstev, razliko zagotovimo s sodelovanjem na raz-
pisih Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS, Ministrstva za zdravje, občin, z 
donacijami in članarino.

Vsako leto v mesecu septembru FIHO v Uradnem listu RS objavi razpis in za 
leto 2010 smo prijavili 18 programov. Posebna komisija, ki jo imenuje Državni 
zbor, nam jih je potrdila le 6 ter del sredstev za delovanje. Tako načrtujemo za 
letos izvedbo naslednjih programov, za katere nam je FIHO dodelil navedena 
sredstva:

1. DNEVNI CENTER                                                                      v višini 8.272,80 €

Vodja programa je študentka medicine Klara Tostovršnik. Program zajema 
druženje bolnikov in njihovih skrbnikov, kar pripomore k izboljšanju kako-
vosti 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, načinih premagovan-
ja 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 1.838,40 €

Vodja programa je Tanja Merzel, dipl. fizioterapevtka.

Namen programa je naučiti bolnike specifičnih vaj, tehnik ter pripomočkov 
za izboljšanje ravnotežja in preprečevanja padcev ter ohranitev in izboljšanje 
mišične moči. Ker imajo bolniki pogosto težave z vsakodnevnimi aktivnostmi, 
jih želimo naučiti, kako te težave premagati oziroma kako si olajšati izvajanje 
vsakodnevnih opravil. V okviru programa se bomo posvetili preprečevanju de-
javnikov tveganja 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. Skupinsko delo bo potekalo 
pod strokovnim vodstvom, in sicer v prostorih društva Trepetlika ter tudi na 
drugih lokacijah po Sloveniji. Uporabljeni bodo različni pripomočki za dose-
ganje ciljev in v zadovoljstvo bolnikov.
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3. TABORI LOKVE                                                                                                                          v višini 6.505,82 €

Vodja taborov je dipl. med. sestra Lidija Ocepek.

Dvakrat letno organiziramo 4-dnevni tabor za bolnike in skrbnike.

S tabori želimo: 

• spodbuditi pozitivno razmišljanje o bolezni, tako pri bolnikih kot skrbnikih;
• naučiti se sprejemanja bolezni;
• se spoznavati in družiti z drugimi bolniki in njihovimi svojci;
• pridobiti nova znanja o bolezni, o zdravljenju z zdravili in ostalimi meto-

dami, ki kakor koli pripomorejo k boljšemu počutju;
• naučiti se premagovanja psihičnih težav.

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 svo-
jega področja čim bolj približali bolezen in jih naučili, kako ravnati v nepred-
videnih situacijah.

Sestra Lidija je pri izvedbi programa uspela, da se tabori sproti dograjujejo in 
hkrati novi člani izvedo mnogo o bolezni ter o tem, kako jo premagovati.

4. TAJ ČI                                                                                                                                                         v višini 1.194,96 €

Vodja programa je Katarina Medic – medicinska sestra (ob pomoči dipl. med. 
sestre Lidije Ocepek). Bolniki s parkinsonovo boleznijo imajo veliko težav z 
ravnotežjem, otrdelostjo mišic, sklepov. Pri njih so pogosti tudi padci. Tehni-
ka taj či je sklop počasnih, blagih gibov, s katerimi razgibamo vse mišice in 
sklepe ter tako izboljšamo ravnotežje, stabilnost in – kar je najpomembnejše 
– zmanjšamo možnost padcev. Bolniki s parkinsonovo boleznijo so tudi depre-
sivni in anksiozni, a tehnika taj či bolnike tudi sprošča. V Ameriki se taj či up-
orablja kot sestavni del nefarmakološkega zdravljenja parkinsonove bolezni. 
Prve poskuse smo začeli tudi pri nas V Sloveniji smo ga poskusno uvedli pod 
okriljem Društva Trepetlika; izkazalo se je, da se po vadbi udi naši bolniki 
počutijo veliko bolje.

5. HIDROTERAPIJA                                                                                                                    v višini 2.757,60 €

Za parkinsonovo bolezen ter distonijo je poleg tresenja in upočasnitve značilna 
togost, ki bolnike pri gibanju posebej omejuje. S tem programom bomo bolnike 
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poučevali in jim omogočili, da s sistemom vaj v vodi (hidroterapija) olajšajo 
mišično togost in izboljšajo gibljivost. Vsebina vključuje predavanja, učenje 
vaj in izvajanje vaj v bazenu.

Program se izvaja v Zrečah, Strunjanu, Atlantisu, Šmarjeških Toplicah.

6. OSVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI            v višini 2.544,24 €

Program izvajata Sebastjan Šlajpah in Jože Hudarin. Namen programa je, da 
bolniki s parkinsonovo in huntingtonovo boleznijo ter mišično distonijo čim več 
zvedo o bolezni, 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 motn-
jami predstavitev njihovega ustvarjanja, npr. izdajanje poezije, proze.

V ta program je vključeno tudi urejanje spletne strani društva www.trepet-
lika.si, ki je postala po zaslugi Sebastjana Šlajpaha in Klare Tostovšnik ena 
najzanimivejših tudi v Evropi (tako mnenje imajo v EPDI).

Program vključuje: glasilo TREPETLIKA (dvakrat letno v tiskani obliki), pub-
likacije, zgibanke v tiskani obliki (po potrebi), izdajanje del in zbirk, ki jih 
pišejo bolniki, izdelavo spletnih strani, gostovanja v lokalnih radijskih in 
televizijskih oddajah, predstavitve v glasilu Evropskega združenja bolnikov 
s parkinsonizmom (EPDA), predstavitve na srečanjih bolnikov in strokovnih 
kongresih, prevode strokovne literature iz angleščine ter njihovo prilagoditev 
našemu okolju in razmeram.

7. OSTALO

FIHO nam je odobril tudi sredstva za delovanje društva v višini 6.544,94 €.

SKUPAJ BO DRUŠTVO OD FIHO PREJELO 29.658,76 € (po dvanajstinah).

Letos smo se že javili na različne razpise, vendar izidi še niso znani. Zaprosili 
smo donatorje, da finančno podprejo nekatere programe, predvsem tiste, za 
katere ne bomo prejeli sredstev. Zagotoviti pa moramo sredstva za 80 % pro-
grama hidroterapije ter predvsem za delovanje društva. Tako nam za začetek 
zmanjkuje okoli 18.000 € sredstev.

Cilj društva je, da se v njem združujemo in izobražujemo, da nam omogoči/
nudi svetovanje, ko nasvet potrebujemo, ter da podpira in vzpodbuja bolnike 
in njihove družine, da ne omagajo pod težkim bremenom bolezni.

Z navedenimi programi skušamo vzdrževati samostojno delovanje bolnika 
najdalj, kot je to možno. Zavzemamo se za učinkovit, sodoben sistem zdrav-
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ljenja, 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 se je s preko 650 člani razvilo v 
eno najdejavnejših humanitarnih organizacij v Sloveniji.

Cvetka Pavlina Likar, 
predsednica društva 

Gradivo na stojnici v UKC Ljubljana ob svetovnem dnevu parkinsonove bolezni
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PRAKTIČNE IzKUŠNjE z 
DUODOPO

V kar nekaj publikacijah lahko člani 
društva dobimo informacijo o Duo-
dopi, tudi v naši reviji Trepetlika. 
Opozoril bi na članek Irene Jesen-
ko, mag. farm., ki je v 23. številki 
v novembru 2009 razložila delovanje 
tega zdravila, predstavila postopek 
vzpostavitve zdravljenja, pojasnila 
način dovajanja zdravila v obliki gela 
v telo; priložena je tudi slika črpalke 
s kaseto.

Zanimivo, da doslej v Trepetliki še ni 
bilo ničesar objavljeno o izkušnjah 
uporabnikov s tem zdravilom, zato 
bom poskušal to storiti v tem članku.

V Sloveniji je okoli 30 bolnikov s par-
kinsonovo boleznijo, ki uporabljajo 
Duodopo, moja žena Marija skoraj 
pet let – bila je med prvimi v državi.

Dobro se spominjam dneva, bil je 16. 
april 2007. Z Nevrološke klinike me 
je poklicala po telefonu, bila je tako 
navdušena, govorila je zelo hitro, da 
sem komaj razumel njen vzklik: »To 
je moje drugo rojstvo, zdaj šele za-
res živim«!

V nekaj letih se je marsikaj spreme-
nilo, o Duodopi tudi veliko več vemo, 
poleg učinkov, navedenih v navodilih, 
pa so se pri vsakdanji rabi pokazala 
še nova dejstva, pozitivna in tudi ne-
gativna ...

Zdravljenje z Duodopo je v primerja-
vi z drugimi načini zdravljenja parkin-
sonove bolezni (tablete, apomorfin) 
vsekakor zelo ustrezno in učinkovito. 
Po ženinih in mojih izkušnjah je to 
predvsem zaradi enakomernejšega 
dovajanja in delovanja zdravila (po-
sledično je izklopov zelo malo; temu  

primerno je tudi počutje; poleg tega 
se zaradi minimalne količine klasičnih 
zdravil zelo zmanjša negativni učinek 
le-teh na organe prebavnega trakta 
(želodec, jetra, ledvice …).

Kot skrbnik sem po nekaj letih izku-
šenj prišel do spoznanja, da je zelo 
pomembno, da bolnik, ki se zdravi 
z Duodopo, dobro pozna delovanje 
zdravila in črpalke, teoretično in tudi 
praktično, ter da zna pri tem opazo-
vati odzivnost svojega telesa na po-
samezne dogodke (delovanje zdravi-
la, zunanji vplivi, kot so zračni pritisk 
in vsi vremenski vplivi, vpliv lune, 
prehrana …). Moja žena je glede spo-
sobnosti tovrstnih zaznav enkratna: 
zelo trezno zna presoditi, kaj je treba 
storiti, čemur se večkrat samo ču-
dim. Lastna dognanja imajo največjo 
težo. Zato skrbniki tisto, kar bolniki 
čutijo, lahko le opazujemo; in sluti-
mo.

Pri praktičnem delovanju tega zdra-
vila so se pokazale tudi nekatere na-
pake in pomanjkljivosti:

• nihajoče, neenakomerno delova-
nje črpalke in posledično prav tako 
dovajanje zdravila, ko je v kaseti 
manj kot 80 % gela (po moji oce-
ni),

Franci in Marija Kolman s predsednikom RS in 
njegovo soprogo
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• ko je kaseta prazna, se malokdaj 
oglasi v navodilih navedeni zvočni 
znak oziroma pisk,

• razvodnik cevi se večkrat razkle-
ne, tako da je potrebna začasna 
zaščita z lepilnim trakom, kar za 
tako drago napravo ni primerna 
rešitev,

• črpalka s kaseto je precej težka za 
nošenje; če bi bila manjša in lažja, 
bi bila tudi bolj funkcionalna in ce-
nejša (nekateri bolniki potrebujejo 
več kot eno kaseto gela na dan).

Kljub temu sva oba z ženo mnenja, 
da povratek na predhodna zdravila 
ne pride v poštev.

Menim, da smo po nekaj letih izku-
šenj uporabniki (bolniki in skrbni-
ki) pravi sogovorniki za izmenjavo 
mnenj o delovanju zdravila in napra-
ve za njegovo dovajanje v telo, tudi 
o racionalni rabi zdravila bi lahko kaj 
rekli, da ne bomo nepripravljeni na 
najavljene ukrepe zaradi pomanjka-
nja sredstev v zdravstveni blagajni.

Predlagam, da svoje izkušnje z Duo-
dopo in predloge v zvezi z njo po-
sredujete na moj elektronski naslov: 
franc.kolman@amis.net. Vsebino 
vaših mnenj bom predstavil Stro-
kovnemu odboru društva, seveda v 
dogovoru z avtorjem. Vse zanimive 
pripombe in odgovore bomo objavili 
tudi v Trepetliki. Tako bomo zagoto-
vili strokovno obravnavo in uporabne 
komentarje oziroma odgovore. Me-
nim, da bomo na ta način obogatili 
naše védenje o Duodopi.

Za izziv zastavljam nekaj vprašanj:

• Kako praktično rešiti primer, ko 
se na ekranu črpalke pojavi napis 
»visok pritisk«: ali poskusiti sam 
ali poiskati pomoč na Nevrološki 

kliniki (telefonski klic parkinsonski 
sestri, obisk klinike)?

• Kje dobite zdravilo (gel) – v do-
mači lekarni, v lekarni KC ali kod 
drugod? Ali nam to ustreza?

• Kam s prazno kaseto (mestni od-
lok o sortiranju odpadkov, prilože-
no navodilo …)?

Franci Kolman, 
vodja ljubljanske enote

O TEm, KOmU PRIPADA DO-
DATEK zA POmOČ IN PO-
STREŽBO, KDAj IN KOLIKO

Dodatek za pomoč in postrežbo je 
namenjen plačilu dela stroškov, ki 
jih ima bolnik, če potrebuje stalno 
pomoč druge osebe. Ta dodatek ni 
odvisen od višine pokojnine. Pri krat-
kotrajni bolezni ali poškodbi pa bol-
nik ni upravičen do njega. Če nekdo 
hudo zboli in bolezen napreduje in 
bolnik potrebuje stalno pomoč za za-
dovoljevanje večine ali vseh osnov-
nih življenjskih potreb, pa je upra-
vičen do njega. Izplačuje se lahko 
kot samostojno nakazilo ali skupaj s 
pokojnino. Na željo bolnika ali svoj-
cev predlog za začetek postopka za 
uveljavljanje pravice do dodatka za 
pomoč in postrežbo največkrat poda 
osebni zdravnik. Predlog mora biti na-
pisan na posebnem obrazcu. Priložiti 
je potrebno medicinsko dokumenta-
cijo zdravnika ustrezne specialno-
sti, ki naj čim bolj pojasni bolnikovo 
zdravstveno stanje. Pristojna inva-
lidska komisija zavoda, na katerega 
je bil zahtevek poslan v obravnavo, 
povabi bolnika na osebni pogovor in 
pregled. Če bolnik na invalidsko ko-
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misijo ne more priti, komisija opra-
vi pregled na domu ali v ustanovi, 
kjer se bolnik nahaja. Pravico do te 
pomoči imajo samo tisti prejemniki 
starostne, invalidske in vdovske po-
kojnine, ki imajo stalno prebivališče 
v državi Sloveniji. Najnižji znesek je 
145,08 €, srednji 300,2 €, najvišji, 
tega dobijo pa najhujši bolniki, pa 
414,5 €.

Bogomir Spolenak, 
vodja štajerske enote, Celje

PISmA BRALCEV

Na društvo smo prejeli dve pismi, ki 
opisujeta izkušnje in doživetja dveh 
naših članov. S tem odpiramo tudi 
novo rubriko Pisma bralcev, kjer ste 
avtorji vi, dragi bralci. Svoje pismo 
nam pošljite na naslov društva in z 
vašim privoljenjem ga bomo objavi-
li v eni od prihodnjih številk glasila 
Trepetlika.

 
Spoštovana gospa predsednica Cvet-
ka Likar in ostali člani društva,

kot mora je visela nad menoj obveza, 
da se vam zahvalim, da me je dru-
štvo sprejelo v svoje članske vrste. 
Kar nekaj let sem si zatiskal oči in 
bežal pred resnico, da sem zbolel za 
parkinsonovo boleznijo. Vsako leto 
se mi je stanje slabšalo in me sililo v 
odločitev, da je nekaj potrebno ukre-
niti. O društvu Trepetlika sem slišal 
veliko dobrega. Pa tudi bratranec, ki 
je naš bolnik, in (še posebno) moja 
žena sta me nagovarjala, naj se včla-
nim v društvo. To sem storil z velikim 

omalovaževanjem, češ naj bo za mir 
pri hiši, in z mislijo, češ kaj pa naj mi 
pomaga »neko društvo«. Potrebujem 
zdravnika, zdravila, toda društvo … 
no, ja, bom že nekako prenesel.

Po prvih sestankih in po vključitvi v 
nekatere društvene dejavnosti ter po 
pogovorih s sestro Lidijo Ocepek pa 
sem zelo hitro dojel pravi pomen in 
polno vrednost biti član društva Tre-
petlika. To je druženje z ljudmi, ki 
imajo enake težave, rešujejo pa jih 
vsak malo po svoje. Soočil sem se z 
resnico, da mi s svojimi izkušnjami 
lahko neverjetno veliko pomagajo 
ljudje s prav tako boleznijo, kot jo 
imam tudi jaz. Dojel sem, da društvo 
pomeni DRUŽENJE in da se v druže-
nju potrjuje misel: »Če si sami ne 
bomo pomagali, nam tudi drugi ne 
bodo mogli.«

Tako sem se junija letos pridružil 
spomladanskemu taboru na Lokvah. 
Pričakoval nisem veliko. V svojem 
dejavnem življenju sem se vključil v 
mnogo izobraževanj doma in po sve-
tu. Večinoma so bila dobra, nekatera 
pa malo manj – ta smo upravičevali 
z druženjem. Po prihodu na Lokve pa 
… prvo presenečenje: organizacija 
je bila na visoki ravni. Predsednica 
gospa Cvetka Likar je z neverjetnim 
samozaupanjem odprla tabor in ga 
vseskozi suvereno vodila. Dejavnosti 
so se pričele ob napovedanem času, 
člani društva so bili ves čas dejav-
nosti vedno prisotni; ni bilo odhodov 
na kavico ali česa podobnega. Take 
discipline, zagnanosti in vključevanja 
vseh članov nisem do sedaj videl ni-
kjer.

Drugo presenečenje pa je bil stro-
kovni del. Vse uvodne besede v vse 
obravnavane teme so bile podane 
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tako, da ni potrebno naštevati pre-
davateljev, ki so se resnično izkazali. 
Enostavno moram pohvaliti vse ali pa 
za pohvalo našteti vse. Enako velja 
za nosilki fizioterapije in telovadbe 
oziroma nordijske hoje. Ne verja-
mem, da sem kdaj koli poslušal pre-
davanje ali kaj podobnega, ki bi bilo 
tako strokovno obdelano, obenem pa 
predstavljeno enostavno, jasno in ra-
zumljivo. Čestitam, gospe in gospod-
je. Zaradi vas in vaših toplih besed 
v strokovno podanih prispevkih me 
je malo manj strah; lažje prenašam 
bolezen, ki me je zadela, in bolj ra-
zumem pomen obstoja društva in 
njegove najpomembnejše naloge, to 
je DRUŽENJA z izmenjavo izkušenj in 
medsebojno pomočjo.

Zelo sem se veselil jesenskega tabo-
ra na Lokvah, pa mi neke obvezno-
sti, ki jih ne morem preložiti, tega ne 
dovolijo.

Spoštovana gospa predsednica, do-
volite mi, da se še enkrat zahvalim za 
organizacijsko in strokovno odlično 
izpeljan spomladanski tabor, hkrati 
pa prosim, da v mojem imenu poz-
dravite vse udeležence jesenskega 
tabora in vse domače iz hotela Win-
kler.

Pričakoval nisem veliko, dobil pa sem 
več, kot bi lahko upal.

Lep pozdrav in na svidenje!

Pozdravlja vas tudi Marjeta.

Tomaž J. Tomažin

Moj mož, ki je bolehal za parkinso-
novo boleznijo, je že en teden poko-
jen, po sedemnajstih letih sva boj s 
to boleznijo izgubila. Vseskozi sem 

ga negovala sama, doma, do njego-
vega zadnjega diha. Več kot dve leti 
je bil popolnoma nepokreten, tudi na 
voziček ga nisem mogla več posesti, 
morala sem ga hraniti po gastroson-
di, ker ne jesti in ne piti ni mogel več 
sam. Bilo je hudo, toda kljub temu bi 
ga srčno rada negovala še 20, 30 ali 
pa 50 let. Bil je čudovit mož zame, 
a otrokoma ljubeč oče. Zelo ga po-
grešam, čeprav sem bila v bistvu že 
dolgo let brez njega, saj je živel v 
svojem svetu.

In to sem pogrešala z vaše strani – 
nisem se mogla udeleževati preda-
vanj, ki ste jih imeli v teh letih, saj 
sem bila dobrih 10 let vezana na 
dom, in to 24 ur na dan. Vaše revi-
je pa niso vsebovale nasvetov, kako 
negovati take bolnike in kako naj si 
mi negovalci »nafilamo baterije«; to 
so svojci izvedeli na vaših srečanjih, 
jaz pa, kakor sem že povedala, se jih 
nisem mogla udeleževati. Vsekakor 
pa sem letošnjo številko Trepetlike 
prebrala že petkrat, kajti članki za-
jemajo večino problemov, povezanih 
s to boleznijo. Glasilo sem dobila na 
dan moževe smrti.

Zelo sem vesela, da se intenzivno 
ukvarjate s problemi parkinsonove 
bolezni in pomagate svojcem, ki pre-
življajo dneve in mesece pri takem 
bolniku, in zelo sem ponosna nase, 
da se v teh letih kljub svoji psihični 
bolezni nisem zlomila in da sem bila 
možu v veliko uteho, da sem mu nu-
dila psihično in fizično pomoč. Upam 
le, da je kljub svoji odsotnosti čutil, 
da ga ljubim, da zanj naredim vse, 
kar moram in morem – s srcem.

Zelo ga pogrešam.

Polda Puh
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VTISI UDELEŽENCEV TABO-
RA NA LOKVAH

Srečanje na Lokvah je enkratno doži-
vetje, predavanja vsa dobra, najbolj-
še pa predavanje ge. Lidije, ker je za 
bolnike in skrbnike najuporabnejše. 
Ob deseti obletnici vse čestitke in 
zahvala prav vsem, predvsem pa ge. 
Lidiji, in to z željo, da bi se program 
še naprej tako uspešno razvijal. 

Kaluža

Odlična organizacija tabora, vse teče 
po urniku, sproščeno, brez prisile, 
zabavno itd. Vsi predavatelji, brez iz-
jeme, so bili odlični. Predavana snov 
je bila na visoki strokovni ravni in po-
dana razumljivo. Stik med predava-
teljem in poslušalci je bil spontan in 
sproščen, tako da smo veliko izvede-
li. Vse delavnice so bile zelo zanimi-
ve in zabavne, še posebej glasbena. 
Program je bil zelo raznolik. Pohvaliti 
moram tudi prijazno gostišče in do-
bro hrano. Zahvaljujem se organiza-
torjem za res lep zaključek tedna. 

Darja Jerina

Tabora na Lokvah sem se tokrat ude-
ležil prvič. Imel sem že veliko in-
formacij o prejšnjih taborih, vendar 
sem sedaj vseeno prijetno presene-
čen. Takoj moram reči, da je tabor 
vrhunsko organiziran, saj zajema vse 
... od terapije do izobraževanja bol-
nikov in skrbnikov. Dobil sem veliko 
novih informacij in spoznanj, ki mi 
bodo pomagala, da bova z mojo par-
tnerko lažje premagovala težave te 
hude bolezni. Posebej bi se za tako 
uspešen tabor rad zahvalil organiza-
torjem za tako pristen in topel odnos 
do vseh parkinsonikov in njihovih 

skrbnikov. Hvala – v upanju, da bo 
takšnih taborov še več. 

Blaž Emeršič

Tabor na Lokvah lahko opiševa s sa-
mimi superlativi. Vesela in zadovolj-
na sva, da sva se odločila priti, in 
verjameva, da bo tako tudi v bodo-
če. Zelo dobra predavanja, delavni-
ce, organizacija in seveda postrežba. 
Najbolj pohvale vredna pa sta spro-
ščeno vzdušje in pozitivna energija, 
ki nam jo oddajate vsi, ki se ukvarja-
te z nami. Zato prisrčna hvala in veli-
ko uspeha in zadovoljstva še naprej. 
Mi pa se bomo tudi trudili po svojih 
najboljših močeh. Iz srca hvala in 
srečno!

Irena in Albert Tratnik

Tabora na Lokvah sva se udeležila 
prvič in sva navdušena nad organi-
zacijo in entuziazmom sodelujočih. 
Sva na začetku PB, zato so bila vsa 
predavanja, vključno z drugimi de-
javnostmi, zelo koristna in v veliko 
pomoč za lažje spremljanje bolezni. 
Srčno upava, da boste tabore izvajali 
tudi v prihodnje.

Simon in Nevenka Krelj

Iskreno se zahvaljujem odboru Tre-
petlike, ki je organiziral in vodil sre-
čanje. Podpirava vas v levji borbi za 
družbeno priznanje in ustrezno po-
moč družbe in zdravstva.

N. A.
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V skladu s 142.  členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (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 splošno-koristnih 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 organi-
ziranja pogostih poljudnostrokovnih 
srečanj in delavnic.

V društvu Trepetlika izvajamo nasle-
dnje programe:

• Dnevni centri po enotah
• Dobra drža in varna hoja
• Tabori Lokve
• Hidroterapija
• Nordijska hoja
• Podpora skrbnikom (suportivna 

terapija)
• 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.

Hidroterapija v Zrečah
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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@t-2.net
Spletni naslov: www.trepetlika.si

Glavni urednik: Sebastjan Šlajpah
Tehnični urednik: Sebastjan Šlajpah

Lektorica: Alenka Šet, prof.
Avtorji fotografij: Vlado Čižmek, Tatjana Gorjan, Marijan Mohorič,

Franja Neral, Sebastjan Šlajpah, Branko Šmid, Nina Vrbnjak 
Priprava in tisk:

Tiskarna PRESENT, d. o. o.
Naklada:

800 izvodov

Ljubljana, april 2012
Slika na naslovni strani:

Branko Šmid






