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Želimo si izdati posebno številko gla-
sila, ki bi bila v celoti posvečena vam 
bolnikom in vašim zgodbam o poteku 
parkinsonove bolezni. Vabim vas, da 
se nam v obliki pisnega prispevka 
predstavite in opišete potek bolezni. 
Nekaj namigov za pomoč pri pisanju:

• Kako se je bolezen pri vas začela?

• Kako je potekalo iskanje pravilne 
diagnoze?

• Kako ste sprejeli diagnozo?

• Kako je bolezen napredovala?

• S katerimi težavami ste se soočali 
ali se še vedno soočate?

• Kako doživljate parkinsonovo 
bolezen? Se je vaše doživljanje 
bolezni s časom spreminjalo?

• Ste po zaslugi parkinsonove 
bolezni pridobili kakšna nova 
spoznanja/izkušnje ali pa morda 
spremenili pogled na življenje?

• Bi morda radi kaj sporočili bral-
cem glasila/ostalim bolnikom/širši 
javnosti?

Seveda lahko v zgodbo vključite tudi 
druge teme, če želite.

Še nekaj tehničnih navodil:

• Dolžina prispevka naj bo od 0,5 
do 4 strani formata A4.

• Zaželeno je, da priložite še kakšno 
fotografijo.

• Rok za oddajo je 1. marec 2014.

• Prispevke lahko pošljete:

 ◦ po pošti na sedež Trepetlike:

Društvo Trepetlika 
Šišenska cesta 23 
1000 Ljubljana

 ◦ na elektronski naslov društva 
Trepetlika:

drustvo_trepetlika@t-2.net

 ◦ na elektronski naslov urednice 
glasila (name se lahko obrnete 
tudi z morebitnimi vprašanji):

vida.set@guest.arnes.si

Verjamem, da bomo s skupnimi moč-
mi uspeli ustvariti čudovito glasilo.

Za prispevke se vam že vnaprej lepo 
zahvaljujem!

Vaša urednica Vida

Spoštovane bralke, spoštovani bralci!

Pred vami je že 30. številka Trepetlike. 
Prvo letošnje glasilo je bilo izključno 
strokovno, zato pa je jubilejna števil-
ka namenjena novicam in dogodkom 
iztekajočega se leta. V njej boste 
našli tudi intervju s članico društva, 
ki je zaradi svojega pozitivnega pog-
leda na življenje in izjemne energije 
mnogim med nami v poseben navdih. 
V glasilu se nam predstavlja tudi če-
ško parkinsonsko društvo, s katerim 
Trepetlika uspešno sodeluje.

Zahvaljujem se vsem, ki ste mi celo 
leto pridno pošiljali svoje prispevke, 
ter upam, da bomo uspešno sode-
lovali še naprej. Hkrati pa bi rada 
spodbudila tudi vse ostale, da se nam 
pridružite pri ustvarjanju naslednjih 
številk. Dobrodošli so vtisi ter repor-
taže s srečanj in izletov, razmišljanja 
pa tudi vaše literarno ustvarjanje 
(pesmi in proza …). Lahko nam tudi 
poveste, o čem bi si še želeli brati 
v prihodnjih izdajah glasila. Tako bo 
Trepetlika še bolj vaša.

Opozorila bi rada tudi na izjemne 
uspehe, ki jih s kolesom dosega Matej 
Mohorič, sin našega izjemno aktivne-
ga člana Marijana Mohoriča. Matej je 
namreč septembra letos postal sve-
tovni prvak na kolesarski cestni dirki 
v kategoriji mlajših članov. Iskrene 
čestitke!

Ker se leto 2013 počasi izteka, bi 
rada ta uvodnik zaključila z mislijo, ki 
naj vas spremlja v prihajajočem letu.

In sreča je,
da je pred mano pot,
in to, da vem,
da slast je v tem,
da grem.

(Menart)
 
Želim vam, da bi si upali stopiti na 
nove, še neuhojene poti in da bi ob 
hoji po njih čim bolj uživali, ne glede 
na to, kam vas bodo vodile. Še pose-
bej pa bom vesela, če vas bo na ka-
teri od teh poti spremljalo tudi naše 
Društvo Trepetlika.

Srečno!

Vaša urednica Vida

poVABILo k SoUStVArjANjU tEmAtSkE trEpEtLIkEUREDNIČINA BESEDA
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Člani Društva Trepetlika iz štajer-
sko-pomurske regije v okviru svoje 
dejavnosti posebno skrb posvečamo 
usposabljanju parkinsonskih bol-
nikov in njihovih skrbnikov. Pri tem 
nam veliko pomagajo strokovnjaki 
s področja nevrologije in motorike. 
Njihova pomoč nam veliko pomeni, 
še zlasti tista, ki je povezana s prak-
tičnimi izkušnjami. Zato ni naključje, 
da večino naših srečanj namenimo 
tudi izmenjavi izkušenj, kako živeti 
s parkinsonovo boleznijo, zavedajoč 
se, da parkinsonova bolezen s svoji-
mi simptomi bolniku predstavlja velik 
napor pri vsakodnevnih opravilih in 
premagovanju ovir. Pri prizadevanju 
za boljšo kakovost življenja nam je 
vsaka dobra izkušnja v izjemno po-
moč. Prinesti skodelico čaja k ustom 
je za zdravega človeka drobno deja-
nje, za nas bolnike pa naporno, zato 
nam pomoč predstavlja neizmerno 
bogastvo. Vsak dober nasvet, ki nam 
olajša bolečine in tako ali drugače 
pozitivno vpliva na boljšo in trajnejšo 
kakovost življenja, je zlata vreden. 
Pri vsem tem je zelo pomembno, da 
si znamo pomagati tudi sami. In prav 
to je tisto, kar pridobimo na naših 
društvenih srečanjih in v delavnicah.

Takšno srečanje smo imeli člani na-
šega društva že tretjič letos. Kot obi-
čajno smo se tudi tokrat zbrali v lepo 
urejenih prostorih Doma pod gorco 
v Mariboru. Skupaj nas je bilo 32 

bolnikov in skrbnikov. Z nami sta bili 
fizioterapevtka Mojca in delovna te-
rapevtka Petra. Med njunim skrbnim, 
strokovno pripravljenim predavanjem 
smo lahko dobili odgovore na nekate-
ra vsakodnevna vprašanja, npr. kako 
si lahko pomagamo pri premagova-
nju težav, ki nam jih povzroča par-
kinsonova bolezen, in napotke, kako 
parkinsonskemu bolniku prilagoditi 
življenjsko okolje.

Adi Žunec

 
SREČANJE ČLANOV IZ ŠTAJER-
SkE, prEkmUrSkE IN CELjSkE 
rEGIjE

Prvi četrtek v mesecu februarju 2013 
smo se člani TREPETLIKE iz štajerske, 
prekmurske in celjske regije srečali v 
Domu pod gorco v Mariboru. Z nami 
je bil prim. dr. Dušan Flisar, nevrolog 
iz Univerzitetnega kliničnega centra 
Maribor in strokovnjak za zdravljenje 
parkinsonove bolezni.

Pogovarjali smo se, kako organizi-
rati življenje bolnikov s parkinsono-
vo boleznijo. Tovrstna srečanja so 
namenjena ozaveščanju bolnikov in 
njihovih skrbnikov pa tudi širše jav-
nosti o tem, kakšno je življenje s par-
kinsonovo boleznijo in kako ta vpliva 
na vsakodnevno življenje bolnikov in 
njihovih družin. Gre za tematiko, ki 
je kot neizpeta pesem nenehno na 
dnevnem redu naših srečanj, za ka-
tera je veliko zanimanja. Tako je bilo 

štAjErSkA ENotA trEpEtLIkE V LEtU 2012

V štajerski enoti Društva Trepetlika 
smo v letu 2012 zabeležili povečanje 
števila članov in večje vključevanje 
v dejavnosti, organizirane na ravni 
enote s sedežem v Mariboru in na 
državni ravni.

Enota v Mariboru šteje 120 članov in 
njihovih spremljevalcev. Pridružuje 
se jim še 13 članov in njihovih spre-
mljevalcev iz Pomurja.

Za nami je dokaj uspešno leto, 
čeprav je društvo finančno podhra-
njeno. Tako smo donatorska in druga 
pridobljena sredstva skrajno varčno 
porabili za izvedbo izobraževalnih 
programov, druženje in komunika-
cijo med člani. Še vedno je najbolj 
obiskan program hidroterapije, ki ga 
strokovno izvajajo v Termah Zreče, 
saj je bilo vanj vključenih preko 145 
članov in njihovih spremljevalcev, 
in sicer v trajanju več kot 30 ur. Za 
izvedbo tega programa je skrbel dol-
goletni član Milan Predikaka, za kar 
se mu zahvaljujemo.

Zelo odmevna so bila srečanja članov 
v Domu pod gorco, kjer nam enkrat 
mesečno dajo na razpolago prostore 
za naše dejavnosti (telovadba oziro-
ma razgibavanje na stolu, predava-
nja, izmenjava izkušenj pri zdravlje-
nju in spopadanju s parkinsonovo 
boleznijo). Srečanje z medicinsko 
sestro Lidijo Ocepek iz UKC Ljublja-
na, ki je predstavila Mapo dobrega 

počutja, je imelo posebno vrednost. 
Predstavitve se je udeležilo preko 60 
članov in njihovih spremljevalcev, 
med njimi tudi strokovna sodelavka 
oziroma medicinska sestra Marjetka 
Ornik, ki je v UKC Maribor zadolže-
na za delo s parkinsonskimi bolniki. 
Na enem izmed takšnih srečanj (23 
udeležencev) nas je zdravnica dr. Ma-
rija Šostarič z Nevrološkega oddelka 
Splošne bolnišnice Celje seznanila 
s farmakološkim zdravljenjem PB. 
Dveh letnih taborov – na Lokvah in v 
Izoli – se je udeležilo 15 naših članov, 
medtem ko se jih je zbora članov 
društva v Kranju udeležilo preko 40.

Ob koncu leta smo izvedli predno-
voletno srečanje članov naše enote. 
Preko 40 članov in njihovih spremlje-
valcev se je poveselilo ob domači 
harmoniki in narodnih pesmih ter za 
nekaj ur pozabilo na parkinsonovo 
bolezen in težave, ki nam jih povzro-
ča. Vsa srečanja so potrdila pravil-
nost odločitve, da se družimo tudi v 
manjših skupinah in zunaj ustaljenih 
terminov. To nam daje moč. Na teh 
srečanjih črpamo vztrajnost, moti-
vacijo in zaradi njih čutimo potrebo 
po sodelovanju. Po vsakem srečanju 
smo močnejši.

Adi Žunec

PRILAGODITEV ŽIVLJENJSKEGA 
okoLjA
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tudi tokrat. V spremstvu svojcev so 
prišli bolniki iz bližnje in daljne oko-
lice – nekateri prvič – vsak s svojo 
zgodbo in pričakovanjem. Natanko 
ob 16. uri je bilo v sejni sobi Doma 
pod gorco že več kot 75 bolnikov in 
njihovih svojcev. Radovedni in polni 
pričakovanja so se pogledovali. Pozd-
ravljali so se s tresočimi rokami in ti-
himi besedami, na nekaterih obrazih 
je bilo videti rahlo utrujenost, drugi 
so pogledovali na uro in preštevali 
odmerke zdravil.

Do zdravnikovega prihoda sta nas 
»zabavala« ga. Onič in g. Žunec – 
Parkinson v pesmi in besedi.

Pogovor z dr. Flisarjem je bil izjemno 
zanimiv in poučen. Zdravnik je odgo-
varjal na vprašanja o:

• postavitvi diagnoze in zdravljenju 
parkinsonove bolezni (tresenje 
rok, vroče in nemirne noge, slinje-
nje, nemiren spanec, počasnost, 
prividi, vpliv na družinsko življe-
nje, upočasnjena hoja, depresija, 
krči v nogah, odvajanje, okore-
lost)

• utrujenosti

• začetku, razvoju in napredovanju 
bolezni

• poteku zdravljenja

• delovni terapiji

• vlogi in položaju svojca, negovalca 

oz. skrbnika

• prehrani pri PB

• zdravljenju z levodopo

Vsi, ki smo se udeležili predavanja, 
smo zelo hvaležni za čas, ki nam ga 
je posvetil dr. Flisar. Želimo si, da bi 
nas s podobnim predavanjem še kdaj 
obiskal.

Po več kot dveurnem srečanju smo 
se še posladkali s torticami, s kateri-
mi nas je prijetno presenetilo vodstvo 
Doma pod gorco, za kar se iskreno 
zahvaljujemo.

Adi Žunec

 
OBČNI ZBOR TREPETLIKE V 
krANjU (25. mAj 2013)

Že drugo leto zapored smo člani Tre-
petlike imeli letni občni zbor članov 
v prostorih Osnovne šole Franceta 
Prešerna v Kranju. Za organizacijo 
gre tudi letos zahvala predvsem vodji 
gorenjske enote Marjanu Mohoriču. 
S člani gorenjske enote in učenci – 
Marjan je na šoli še vedno zaposlen 
– je poskrbel, da je vse potekalo, 
kot smo se dogovorili. Na nekatera 
odstopanja žal ni mogel vplivati.

V društvu sem nabral že nekaj ki-
lometrov, zato z veseljem pohva-
lim Mohoriče (naša nova sodelavka 
Klavdija, Marjanova hči, je bila na 

zboru članov v vlogi zapisničarke). 
Tudi drugi člani so bili zadovoljni in z 
menoj vred menijo, da je bila organi-
zacija odlična.

Po krajši uvodni zamudi je steklo. 
Osnovnošolki Klara in Anja, Marja-
novi hčeri, sta nam zaigrali na klavir 
in violino. Njunemu glasbenemu na-
stopu je sledilo popolnoma drugačno 
vzdušje – z nujnim upoštevanjem 
statutarnih določil o prisotnosti čla-
nov na zboru.

Najprej je potekal polurni razgovor o 
parkinsonovi bolezni, ki sta ga vodila 
dr. Zvezdan Pirtošek in dipl. med. se-
stra Lidija Ocepek.

Profesor Pirtošek je izpostavil temo, 
ob kateri je izrazil čudenje, kako 
kljub že skoraj dveletni čakalni dobi 

za kontrolni pregled bolniki s par-
kinsonovo boleznijo sploh še lahko 
funkcionirajo. Ob tem je poudaril, da 
bi po dognanjih stroke morala večina 
bolnikov imeti pregled pri nevrologu 
vsake 3 mesece, težji med njimi pa 
vsak mesec.

Na Nevrološki kliniki sta bolnikom s 
parkinsonovo boleznijo na voljo le 
2,8 zdravnika. Spodbudno je, da je 
med specializanti vsaj 5 kandidatov, 
ki bi se želeli poglobljeno ukvarjati 
s parkinsonovo boleznijo, soglasja 
za odobritev pa ni (na Ministrstvu za 
zdravje so le nekaj dni po zboru pred-
stavnikom Trepetlike zagotovili, da za 
rešitev problema ni nobenih ovir).

Sestra Lidija je povedala, da bo na 
kliniki med dopusti en oddelek zaprt.
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Prikaz takšnega stanja je spodbudil 
prisotne, da so na osnovi lastnih iz-
kušenj poizkušali iskati rešitve.

Izoblikovalo se je več predlogov, naj 
omenim najpomembnejše:

• glede na povečevanje števila 
bolnikov in dolge čakalne dobe 
ter dosedanje pozitivne izkušnje 
z vlogo parkinsonske sestre bi 
pripravili predlog za prenovljen 
način delovanja specializiranega 
zdravstvenika (sestre): potrebnih 
bi bilo več izvajalcev, poudarek bi 
bil na terenskem delu;

• premisliti o ustanovitvi prijazne 
hiše ali specializiranih domov, kjer 
bi za parkinsonske bolnike skrbelo 
ustrezno usposobljeno osebje (v 
obstoječih domovih za starejše je 
to bolj izjema);

• premisliti o možnosti protesta 
pred skupščino;

• pripraviti sporočilo za javnost.

Ob koncu tega dela zbora nam je dr. 
Pirtošek predstavil tudi zamisel, kako 
bi zdravnik in bolnik komunicirala s 
pomočjo računalnika. Skupina njego-
vih sodelavcev je praktično predstavi-
la, kako na osnovi spirale, ki jo bolnik 
nariše na zaslon nekega računalnika, 
zdravnik v ordinaciji na svojem ra-
čunalniku ugotovi bolnikovo stanje; 
preskus risanja spirale je osnova za 
nadaljnje postopke z bolnikom.

V nadaljevanju je zbor potekal po 
običajnem redu.

Predsednica društva nam je predsta-
vila vsebinske in finančne podatke o 
realizaciji dela v letu 2012. Poročali 
so tudi vodje enot, poročilo predse-
dnice Nadzornega odbora pa je poka-
zalo, da je društvo poslovalo skladno 
s predpisi.

Predsednica društva Cvetka Likar se 
je vodjem enot zahvalila za njihova 
poročila ter pohvalila pestrost dejav-
nosti po različnih enotah.

Predstavila je predlog za leto 2013. 
Ob tem je prikazala problematiko 
pridobivanja denarja, saj nam FIHO 
glede na naše programe ne odobri 
dovolj sredstev, nekaterih že uveljav-

ljenih dejavnosti pa ne želimo ukiniti 
ali jih spremeniti (hidroterapija). O 
tem se bo vodstvo društva poskušalo 
pogovoriti s predstavniki FIHA ob nji-
hovi kontroli v juniju tega leta.

Za pridobljena sredstva se večkrat 
pozabimo zahvaliti predsednici, saj 
je zaslužna za večino sponzorskih in 
donatorskih sredstev.

Čeprav ta zbor ni bil volilni, smo vse-
eno obravnavali nekaj »kadrovskih« 
zadev.

Klara Tostovršnik in Sebastjan 
Šlajpah sta odstopila iz Izvršnega od-
bora, na njuno mesto sta predlagana 
Anica Lipar in Franci Kolman.

Do spremembe je prišlo tudi v Nad-
zornem odboru. Zapuščata ga Stane 
Kaluža in Anica Lipar, na njuno mesto 
stopata Franci Bedrač in Rudi Celin.

Namesto Francija Kolmana je vodja 
osrednje oz. ljubljanske enote postal 
Saša Skledar.

Ob razrešitvi oziroma izvolitvi je bilo 
dogovorjeno, da morajo vodje enot, 
ki tega še niso storili, imenovati svoje 
namestnike.

Po zaključku zbora smo si ogledali 
protokolarni objekt Brdo. Spoznali 
smo njegovo razsežnost in vsebino, 
izvedeli veliko zanimivosti iz prete-
klosti (brunarica, kjer so nastajali 
osnovni dokumenti naše države, 
anekdote o Titovem obdobju, zani-

mivosti o Putinovem in Bushevem 
obisku). Dobili smo tudi osnovne in-
formacije o poteku sprejema visokih 
gostov in protokolarnih zanimivostih. 
Predvsem pa smo bili navdušeni nad 
naravo z velikimi zelenimi površina-
mi, travniki, gozdovi, jezerci in nad 
urejenostjo teh površin.

Franci Kolman

 
prEdStAVItEV projEktA LI-
VEWELL

Splošna bolnišnica Brežice je bila 
v oktobru 2012 vključena v projekt 
LiveWell, ki ga preko programa vse-
življenjskega učenja – podprogram 
Grundtvig – delno sofinancira Evrop-
ska komisija.

Namen projekta je pripraviti sple-
tno bazo in na njeni osnovi razviti 
inovativno spletno izobraževanje, ki 
bo parkinsonske bolnike podpiralo s 
prilagodljivimi učnimi vsebinami in 
interaktivnimi vajami; omogočalo 
bo socialno učenje s pomočjo virtu-
alne podpore družbenega omrežja, 
ki ponuja redne dogodke v živo in 
razprave. Negovalcem teh bolnikov 
bo projekt nudil informacijske pakete 
in avdiovizualne vsebine za izboljša-
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nje njihovega znanja o parkinsonovi 
bolezni; za boljšo podporo bolnikom 
bo na voljo tudi socialno učenje s 
pomočjo izmenjave najboljših pra-
ks. Zdravstvenim delavcem in so-
delavcem pa bo projekt omogočal 
spremljanje, kako bolniki sodelujejo 
pri dejavnostih usposabljanja in v 
klepetalnicah, kar bo pripomoglo k 
izboljšanju učinkovitega zdravljenja 
in rehabilitacije bolnikov.

S projektom želimo doseči naslednje 
rezultate: pridobivanje novih znanj, 
idej in izkušenj za aktivno staranje 
in socialno vključenost z uporabo ne-
formalnega učenja in virtualne soci-
alne interakcije; ustvarjanje dodane 
vrednosti s krepitvijo znanja in vloge 
državljanov v skupnosti ter z zago-
tovitvijo dostopa državljanov do vse-
življenjskega učenja; prav tako želi-
mo poenostaviti delo organizacijam 
parkinsonskih bolnikov, bolnišnicam, 
zdravnikom in drugim organizacijam.

Projekt spodbuja dobro počutje sta-
rajočega se prebivalstva, vključno z 
naraščajočim številom ljudi, ki zbolijo 
za boleznimi, povezanimi s starostjo, 
kot je npr. parkinsonova bolezen. 
Zagotoviti želi aktivno udeležbo sta-
rejših ljudi v skupnosti, vključno s 
spodbujanjem njihove telesne aktiv-
nosti in priložnosti za izobraževanje, 
in ukrepe za spodbujanje duševnega 
zdravja in dobrega počutja starejših 
ljudi, ki prejemajo oskrbo (zdravstve-
no in/ali socialno). Izboljšuje dostop 
odraslih do izobraževanja, zlasti po-
sebne ciljne skupine in s poudarkom 

na svetovalnih storitvah, ozaveščanje 
in neformalno učenje. Med cilji sta 
tudi večja uporaba informacijsko-ko-
munikacijske tehnologije za širitev 
dostopa do izobraževanja odraslih 
in razvijanje različnih pristopov al-
ternativnega učenja za vključevanje 
zapostavljenih državljanov v družbo.

V projekt je vključenih 7 partnerjev, 
in sicer: Inova+ iz Portugalske (koor-
dinator projekta), Univerza Plymouth 
iz Velike Britanije, Bitmedia iz Avstri-
je, Parkinson Association of Madrid 
iz Španijae, Ana Aslan International 
Foundation iz Romunije, Samvil ehft. 
Fjarkennsla.com iz Islandije ter naša 
bolnišnica.

Celoten projekt je sestavljen iz 7 
delovnih paketov. Prva dva: koor-
dinacija in nadzorovanje aktivnosti 
in dosežkov, izvedba analize potreb 
oziroma intervjuji z bolniki, njihovimi 
negovalci in zdravstvenimi delavci. V 
tem delu so naši bolnišnici pri izvedbi 
pomagali člani društva Trepetlika in 
njihovi svojci, ki so se prijazno odzvali 
vabilu k sodelovanju. Delovni paket 3 
predstavlja oblikovanje interaktivnih 
vaj, motivacijskih študij primerov in 
prenos le-teh v računalniški sistem. 
V okviru delovnega paketa 4 je bila 
oblikovana in vzpostavljena uradna 
spletna stran projekta, prav tako Li-
veWell najdemo na spletnem omrežju 
Facebook. Delovni paket 5 bo vsebo-
val metodološka navodila za pilotno 
testiranje progama, za kar se že 
sedaj obračamo na člane društva, da 
bi pristopili k sodelovanju. Testiranje 

naj bi se začelo izvajati konec letoš-
njega leta. Delovni paket 6 se nanaša 
na zagotavljanje kakovosti celotnega 
projekta in izsledkov, ki bodo vidni po 
končanem projektu, ter vodenje nad-
zornega odbora. Zadnji delovni paket 
(7) predstavlja obveščanje širše jav-
nosti o poteku projekta.

Splošna bolnišnica Brežice vseskozi 
sodeluje z ostalimi partnerji, pridobi-

va zahtevane podatke, se udeležuje 
srečanj projektne skupine, sodeluje 
pri razvoju izobraževalnih vsebin, vaj, 
razvoju spletne strani, oblikovanju 
vmesnih poročil. Trenutno prevajamo 
dva začetna modula v okviru delov-
nega paketa 3, celotni projekt pa bo 
zaključen septembra 2014.

Marija Kosem

Napovedan je bil lep poletni dan. 
Parkinsoniki in njihovi skrbniki, ki 
se dobivamo na telovadbi, plavalni 
gimnastiki in nordijski hoji, smo bili 
povabljeni na Katarino k Roziki in 
Nacetu. Pripeljali smo se na razne 
načine. Mene sta pripeljala Martin in 
Anica. Vozili smo po zaviti, ponekod 
zelo strmi makadamski gozdni poti. 
Večkrat nas je presunila misel, da 
smo se izgubili. A na dogovorjeno 
mesto smo prišli točno opoldne. Mar-
tin, čestitamo!
Kdo pa je naša Rozika in kdo je Nace? 
Rozika je parkinsonka v poznih zrelih 
letih, bistrega duha in malo slabše-
ga vida. Zelo rada je v dobri družbi, 
redno pa sodeluje tudi v skupini no-
rdijskih hodcev. Pride vedno, čeprav 
večinoma nekaj minut zamudi. Lahko 
bi rekli: »Pride pozno, hodi grozno« 
– predvsem nordijsko. Ker vemo za 
njeno železno navadico, jo vedno radi 
počakamo.

Nace je njen skrbnik, med drugim 
tudi njen zakonski partner. Je dobro-
dušen in vsestransko razgledan gos-
pod, nekoliko zaobljenega stasa – v 
primerjavi z Roziko, ki je, lahko bi 
rekli, vitka in vedno elegantno ureje-
na dama. Tudi na nordijsko hojo pride 
oblečena bolj kot dama, ki bo šla na 
sprehod po promenadi in ne po Poti 
spominov v Kosezah. Nace je tudi 
amaterski slikar.

No, pa se vrnimo na Katarino, kjer 
se nas je zbrala kar lepa skupina, in 
sicer Sašo, Nežka, Tone, Matjaž, Ma-
rija, Lucija, Beti, Janez, Marija, Maj-
da, Martin, Rado, Lili, Janez in moja 
malenkost. Dobili smo skico poti do 
Rozikinega in Nacetovega vikenda. 
Resnici na ljubo je treba povedati, 
da bi ga s pomočjo skice našli šele 
v zgodnjih večernih urah. A pod vod-
stvom Nacetovega brata smo prispeli 
po zelo zavitih poteh do ljubke hišice 
(bolje rečeno hiše) na robu gozda do-

SLAVILI Smo prAzNIk NAšE rozIkE
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kaj hitro. Počutili smo se, kot bi bili v 
raju (sicer še nisem bil tam, a si ga 
nekako tako predstavljam): pred hišo 
lepo negovana trava, ob hiši gredice s 
cvetočimi rožami in grmički, nato sa-
dovnjak z različnimi sadnimi drevesi, 
pa vzorno urejen majhen vrtiček, pa 
še marsikaj, kar daje duši, da se pri-
jetno počuti.

No, nismo prišli zaradi ogleda preču-
dovite narave, ampak da bi proslavili 
praznik naše Rozike. In, seveda, da 
bi se imeli »fajn«. Ker se je začel siliti 
dež, smo posedli kar v hiši, ob mizah, 
na katerih so bile same dobrote, ki so 
jih pripravili Rozika, Nace in njegov 
brat.

Marsikaj smo prinesli tudi s seboj. 
Pri tem je bila zelo produktivna naša 
Anica, za odlično vino sta poskrbela 
Miran in njegov brat. 

Ni čudno, da smo parkinsoniki 
večkrat bolj okrogli kot podolgova-
ti, a v življenju je pomembno, da 
se človek dobro počuti, ne samo 
v glavi, ampak tudi v svojem te-
lesu (upam, da tega ne slišita naš 
primarij Pirtošek in sestra Lidija). 

Ko smo potešili svoje biološke potre-
be, smo se posvetili duhovnosti.

V imenu nas vseh je slavljenki Roziki 
čestitala naša Anica. Zaželela ji je 
predvsem veliko zdravja, to je tele-
snih in zdravomiselnih moči, da bi 
bila še veliko let z nami.

Gobelin, ki ga je izdelala sama, pa 
ji je podarila Lucija. Takoj sta našli 
primerno mesto, kjer bo krasil dnevni 
prostor.

In ponovna napitnica za slavljenko in 
njenega soproga Naceta, pa tudi za 
vse nas, ki se radi družimo. Nekateri 
so nazdravili z odličnim vinom, drugi 
pa z zelo dobrim domačim sokom.

Čas je ob pripovedovanju spominov o 
težavah in netežavah naše bolezni in 
vsesplošnem klepetu zelo hitro mine-
val. Ob slovesu je vse nas prevevala 
želja, da bi se še dobili v takem šte-
vilu. Rozika in Nace sta nas povabila, 
da se ponovno kdaj oglasimo pri njiju 
na Katarini.

Kdo ve, kaj se bo v prihodnosti do-
godilo oz. dogajalo, morda pa se 
res kmalu vnovič srečamo ob kakšni 
slavnostni priliki, ki jih je neskončno 
veliko.

Odhajali smo veseli, polni novih spo-
znanj in znanj ter vtisov, razigrani in 
s prijetnim občutkom, da smo nare-
dili pomemben korak k še boljšemu 
medsebojnemu poznavanju. Mislim, 
da je to zelo dobro. 

Želimo si takih druženj, saj nas po-
vezujejo in nam vlivajo novih moči, 
predvsem pa zavest, da nismo sami.

Zapisal in poslikal:

Jurij Smerdelj

V okviru svetovnega parkinsonske-
ga kongresa, ki je potekal v začetku 
oktobra 2013 v Montrealu, v Kanadi, 
je bil razpisan filmski natečaj, na ka-
terem sta sodelovali naši članici, ga. 
Magda Kastelic Hočevar in ga. Alenka 
Šet. Sodelujoči so morali pripraviti 
do triinpolminutni film o svojem do-
življanju parkinsonove bolezni. Filme 
je ocenjevala strokovna komisija, ki 
je med 113 prispelimi filmi izbrala 
najboljših 12. Mednje je bil uvrščen 
tudi film Boštjana Colariča in Alenke 
Šet – iskrene čestitke! Izmed teh 
dvanajstih filmov je žirija izbrala tri 
nagrajence, hkrati pa je bilo preko in-
terneta organizirano tudi glasovanje 
»občinstva«, ki je izbralo zmagovalca 
po svoji presoji.

Vabim vas, da si filma naših ustvar-
jalk ogledate na naslednjih poveza-
vah (objavljeni bosta tudi na spletni 
strani društva):

• Magda Kastelic Hočevar – Med 
nebom in zemljo:  
http://www.youtube.com/wa-
tch?v=uICDrH2ghxk

• Alenka Šet – Pripovedujem, da 
živim: https://www.youtube.com/
watch?v=Eg_Ox2Lmc3o

V nadaljevanju si lahko preberete, 
kaj sta nam zaupali avtorici filmov.

ALENkA šEt

Ko sem od predsednice društva, 
gospe Cvete, izvedela za natečaj, 
razpisan v okviru World Parkinson’s 
Congress, me je prešinilo, da je to 
priložnost zgoščeno predstaviti, kaj 
se plete v mojih mislih, medtem 
ko se soočam z dvema nelahkima 
diagnozama. Hvaležna sem Lidiji 
in Boštjanu za njun veliki delež pri 
uresničitvi zamisli, s katero sem v 
zase in za človeštvo navidezno kao-
tičnem času iskala bivanjski smisel 
in z ustvarjanjem bodrila tudi sebe: 
življenje je dar in hkrati možnost, da 
se mu oddolžim za to, kar mi je dalo.

NAŠI ČLANICI SODELOVALI NA FILMSKEM NATEČAJU SVETOVNEGA 
pArkINSoNSkEGA koNGrESA
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MAGDA KASTELIC HOČEVAR

 
Zakaj sem posnela video?

Želela sem pokazati, kako lahko člo-
vek premaguje tudi težke in neozdra-
vljive bolezni, in spomniti vse zdrave 
in bolne, da je življenje dragoceno, 
človeku podarjeno samo enkrat, zato 
ga je treba ceniti, živeti in izživeti, 
kolikor nam to dopušča narava bo-
lezni.

Kolikokrat v življenju se moramo 
odločati in izbrati eno od danih mož-
nosti! Tudi pri soočenju z boleznijo. 
Lahko brezvoljno obležimo in se vda-
mo v usodo, lahko pa se borimo in 
skušamo živeti čim bolj »normalno«.

Seveda ni enostavno. Pridejo dnevi, 
ko na obzorju ni niti enega sončne-
ga žarka, ko so noči dolge in polne 

temačnih senc, in jutra, ko ne bi 
več vstala. A zbrati je treba (včasih 
poslednja) vlakna moči, razumsko 
presoditi stanje in pogumno stopiti 
v nov dan. Pa kakršen že je. Včasih 
nebeško moder in obsijan s soncem, 
včasih peklensko črn in dolg. Tak je 
tudi naslov mojega videa: Med ne-
bom in zemljo.

Med nebom in zemljo
so dnevi razpeti:
nebeško azurni,
kot iz pravljice vzeti,
peklensko odurni,
z bolečino prežeti.
Tiste nebeške sprejemam hvaležno,
azurne naredim še bolj sinje,
tiste peklenske oplazim le bežno.
A vem, da mi vsak opomin je,
da življenje mineva,
se nikoli ne vrne,
zato tudi slabega dneva
naj nihče ne zavrne.

Kako je nastajal filmček?

Prijatelja sem vprašala, ali bi za nate-
čaj v organizaciji svetovnega kongre-
sa o parkinsonovi bolezni lahko o meni 
posnel video. Takoj je privolil. Ker pa 
vedno začnem intenzivno razmišljati 
in delati »tik pred zdajci«, je bilo časa 
zelo malo, praktično le nekaj dni. A 
z g. Dejanom Mavrom, snemalcem, 
prijetnim mladeničem, sva družno 
sestavila scenarij in … stvar je stekla. 
Snemal je tudi s podvodno kamero, 
tako da so prizori čolnarjenja po Krki 
še privlačnejši. Kljub temu da se na-
jin video ni uvrstil v finale, sva z njim 

oba zadovoljna.

Po nekaj ogledih sem ugotovila, da 
so premalo izpostavljene vse ovire in 

tegobe, ki jih prinaša bolezen. Če bi 
delala ponovno, bi marsikaj naredila 
drugače. Ampak to bi »itak« vsi.

droBEN portrEt VELIkE jUNAkINjE
Intervju z Marijo Kolman in njenim možem

Kadar sem v stiski, pomislim na juna-
kinjo Marijo (Marijo Kolman). Pred oči 
si prikličem njeno drobno postavo, a 
v ušesa njeno miselno pronicljivost, 
primerljivo modrečevi, in v srce njen 
optimizem z neugasljivo voljo do živ-
ljenja in dela.

Ko sva se v aprilu leta 2007 zdravili 
na stari kliniki, sem si jo postavila za 
zgled. Danes pa si uresničujem že 
takrat porojeno željo, da jo predsta-
vim čim več ljudem.

Marija, kako bi se predstavila bralcem 
Trepetlike?

Rodila sem se ob koncu prve polo-
vice prejšnjega stoletja, in sicer v 
lepi notranjski vasici Babna Polica. 
Po končani osnovni šoli sem odšla v 
Ljubljano v srednjo ekonomsko šolo. 
Po maturi sem se zaposlila v tovarni 
Rog, kjer sem ostala skoraj do ža-
lostnega konca te znane in nekdaj 
uspešne tovarne. V finančni službi 
sem opravljala različna dela, a bliže 
kot je bila moja upokojitev, bolj so 
bila dela odgovorna in obsežna, tako 
da sem delala tudi več kot dvanajst 
ur na dan, kajti predstavniki novih la-
stnikov so hoteli s kar najnižjimi stro-
ški in v najkrajšem času iz tovarne in 
zaposlenih iztisniti čim več.

V firmi je bila uvedena prisilna porav-
nava, zato sem bila pet let na borzi 
dela. Druge zaposlitve nisem našla, 
čeprav sem napisala preko dvesto 
vlog. Leta 2003 sem bila upokojena.

Zanimivo, da me je vedno zanimalo 
delo s tekstilom, usnjem, zato sem 
se dodatno izobraževala na poklicni 
oblačilni šoli; tako je postalo šivanje 
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moj konjiček in tudi vir dodatnega 
zaslužka, kajti plače v Rogu so bile 
nizke, poleg tega pa sem takrat tudi 
kupovala stanovanje.

Ali nam zaupaš, kako se je bolezen 
začela pri tebi?

Posledice dolgoletnega prizadevnega 
dela in življenjskih stresov so se ka-
zale v čedalje slabšem zdravstvenem 
stanju (težave pri delu z rokami, pri 
kuhanju, odpoved voha, klavstrofobi-
ja …). Na pregled v nevrološki am-
bulanti na Polikliniki bi morala čakati 
skoraj eno leto, zato sem bila v isti 
ambulanti prisiljena sprejeti samo-
plačniško varianto.

Zdravnikova ugotovitev je bila kruta: 
parkinsonova bolezen.

V tej ambulanti sem dobila pristo-
pnico za Trepetliko in z možem sva 
se takoj včlanila. Spominjam se prve 
delavnice, ki so se je udeležili tudi dr. 
Pirtošek, sestra Lidija in gospa Jelka 
Janša. Sestra Lidija me je pozorno 
opazovala in posledično sem bila 
kmalu hospitalizirana na Nevrološki 
kliniki. Tu so bili glede diagnoz še 
doslednejši: ugotovili so, da imam 
poleg parkinsonove bolezni tudi po-
linevropatijo – in ta je kriva, da sem 
sedaj na invalidskem vozičku.

Čeprav med delovno dobo ambu-
lante skorajda nisem videla, sem po 
upokojitvi deležna večje pozornosti 
našega zdravstva: ginekološka ope-

racija, operacija ščitnice, zamenjava 
kolka, dolgotrajno zdravljenje okužbe 
z MRSO, več let nezaceljena rana na 
vhodu za črpalko, sladkorna koma …

Zdravljenje parkinsonove bolezni 
je sprva potekalo – kot verjetno pri 
večini – s tabletami. Spominjam se, 
da je bilo najhuje, ko so se pojavili 
zgibki, ki so bili še posebej boleči, ker 
sem imela okvaro kolka.

Si kdaj poskusila s tako imenovano 
alternativo?

Da. Ker je začetno obdobje parkin-
sonove bolezni najtežje, saj bolezen 
šele spoznavaš, sva z možem – 
čeprav sva zaupala klasični medicini 
– bolj prisluhnila ponudbam alter-
nativne medicine. Poskusila sva kar 
nekaj »alternativcev«: skupno jim je 
bilo to, da je bilo bolj zanimivo kot 
koristno. Razen »zdravilke« Majde 
P. nihče izmed njih ni zahteval, da bi 
prekinila zdravljenje s klasično medi-
cino. Ona je to zelo jasno zahtevala, 
čeprav je menda nekoč bila celo me-
dicinska sestra. Name naj bi posebej 
škodljivo vplival zlat nakit, zato sem 
ji ga »prostovoljno« izročila. Kot do-
kazilo svoje uspešnosti je na hitro 
pokazala neki dokument, kjer naj bi 
črno na belem pisalo, da zdravi tudi 
Janeza Drnovška.

Tako »zdravljenje« brez zdravil je 
trajalo kar teden dni. Potem ko ni-
sem bila za nobeno rabo več, sva z 
možem ugotovila, da tako ne gre. 

Dežurni nevrolog je v telefonskem 
pogovoru zgroženo vprašal, ali delam 
samomor.

Zopet sem se vrnila »na klasiko«. 
Doktor Pirtošek in sestra Lidija sta 
bila zaprepadena nad mojim sta-
njem, vendar sta razumela, da se 
v stiski človek obrne na kogar koli. 
Pojasnila sem, da bi šla po zdravilo za 
parkinsonovo bolezen tudi k čarovni-
cam na Slivnico, če bi vedela, da ga 
imajo. Doktorju Pirtošku sem hvale-
žna za njegovo človečnost in širino, ki 
presegata okvir običajne medicinske 
doktrine.

Svojo izkušnjo z alternativci sem 
predstavila nekoliko podrobneje: 
mogoče bom s tem komu olajšala 
njegovo odločitev.

Ali si ohranila kakšne posebne spo-
mine na staro stavbo Nevrološke 
klinike?

Nadaljevanje zdravljenja na Nevrolo-
ški kliniki, takrat še v stari zgradbi, 
je bilo nekaj posebnega. Kdor tega ni 
doživel, mogoče sploh ne bo mogel 
verjeti. Prostora je bilo zelo malo, in 
to za bolnike, medicinsko osebje in 
obiskovalce, tako da smo se vsi gibali 
po skoraj istih površinah; in da se 
dvigalo med vožnjo ne bi ustavilo, je 
bilo potrebno ves čas pritiskati stika-
lo. A vsemu temu navkljub je vladalo 
neko posebno vzdušje … kot v majh-
nem domovanju z veliko družinskimi 
člani.

Posebej me je zaznamovala soba 7 
v prvem nadstropju, kjer sem ležala 
kar nekajkrat. V sobi nas je bilo šest, 
včasih pa tudi sedem. To je nekaj 
posebnega, da je na tako majhnem 
prostoru toliko bolnic z različnimi živ-
ljenjskimi zgodbami, vsaka s svojo 
različico parkinsona.

Z nekaterimi se še sedaj srečujemo, 
medve sva postali pravi prijateljici. 
Radi se spomniva, kako sva bili ved-
no lačni in sva po telefonu večkrat 
naročali pice in sladice, tako da so 
dostavljavci firme Halo… ob izpisu 
telefonske številke že vedeli kako in 
kam.

Toliko zgodb se je dogajalo v tej sobi, 
veselih in žalostnih, rada se spomi-
njam predvsem veselih. Nekatere si 
zapisala v Klepetu s seboj.

Zaradi opisanih dogodkov, odnosov 
med bolnicami in odličnega ter priza-
devnega medicinskega osebja so bile 
bolezenske težave kar nekako lažje. 
Ne pretiravam: v tisti stari kliniki je 
skoraj vsakodnevni obisk dr. Pirtoška 
deloval zelo optimistično. Čeprav so 
bili vsi njegovi sodelavci čudoviti in 
razumevajoči, je bil on s svojo nepos-
rednostjo nekaj posebnega.

S katero obliko zdravljenja krotiš 
parkinsonovo bolezen zdaj, torej v 
napredovali fazi?

Parkinson je postajal vedno bolj obla-
sten, tablete niso več imele pravega 
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učinka, zato naj bi začela z apomor-
finskimi injekcijami. Dajal naj bi mi 
jih mož. Vprašali so ga, ali bi posku-
sil. Vzel je pripravljeno injekcijo in jo 
vsem v začudenje s kratkim sunkom 
zabodel v moj trebuh. Pojasnil je, da 
se je spomnil, kako to stori kolega iz 
službe, sladkorni bolnik, ki si je in-
zulin injiciral celo skozi oblačila. Toda 
apomorfin se pri meni ni izkazal za 
učinkovitega, zato se je kmalu pričelo 
testiranje za kontinuirano dovajanje 
levodope.

Odmerjanje zdravila s pomočjo črpal-
ke se je pri meni pričelo 16. aprila 
2007 – seveda po predhodnem pre-
izkusnem obdobju – in počutje se 
je naenkrat spremenilo. Zdelo se mi 
je, da sem se ponovno rodila, da se 
je telo osvobodilo nevidnih spon, da 
sem šele tedaj začela dihati s polnimi 
pljuči.

Po šestih letih, odkar sem na duodo-
pi, dobro vem, da ima to zdravljenje 
tudi nekoliko manj prijetno plat (no-
šenje črpalke, težave s cevko pri ob-
lačenju in še bolj pri slačenju, sploh 
če se mudi, zaščita vhoda cevke v 
telo), kljub vsemu pa pod nobenim 
pogojem ne bi več pristala na prej-
šnji način zdravljenja; sprejela bi ali 
globoko možgansko stimulacijo ali 
zdravljenje z matičnimi celicami.

Trepetliko si že omenila …

Zaradi vsega prej povedanega je bila 
vključitev v Društvo Trepetlika samo-

umevna. Že samo druženje in izme-
njava izkušenj sta pomembna vidika 
zdravljenja, izobraževanje, ki nam je 
omogočeno, pa je nadaljevanje ak-
tivnosti nevrološke stroke.

Z možem se rada udeležujeva 
društvenih aktivnosti, vsakoletni ta-
bori so za naju dopust. Posebej so 
mi všeč »delavnice«, izleti, novoletna 
srečanja.

Ali sebe pojmuješ za invalidko?

Ne! Dokler mi možgani delajo in 
sem umsko sposobna, saj imam 
nadpovprečen spomin. Nekaterim 
ljudem se smilim. Ko sem na tržnici 
na svojem vozičku čakala moža, je k 
meni pristopil neznan možakar in mi 
dal denar. Pojasnila sem, da ne pros-
jačim, a mi je denar kar pustil.

Žal ne morem več ustvarjati ročnih 
del in ne gospodinjiti. Dan si zapolnim 
s poslušanjem radia. Zanimivo je, 
da me televizija ne pritegne – razen 
iskanja kanalov. Rada tudi »posprav-
ljam« in »popravljam«.

Ne, ne pojmujem se za invalidko, 
čeprav me tako opredeljuje zdrav-
stveno varstvo. Invalid je – po mojem 
mnenju – človek, ki se smili samemu 
sebi in se tudi počuti invalida. Invalid 
je tudi tisti, ki bi se z boleznijo rad 
neupravičeno okoristil.

V vsaki slabi stvari se najde kaj dob-
rega. Tudi v bolezni. Treba se je boriti 

in imeti optimističen pogled na življe-
nje. Vedno in v vsem iščem pozitivno 
plat. Čeprav me življenje kleše in 
skuša naravnati v realistko, imam še 
vedno optimističen pogled. Ničesar 
se ne bojim, razen da bi imela gensko 
pogojeno obliko parkinsonove bolezni 
in bi zato lahko zboleli moji sorodniki.

Ob tebi je mož in hkrati skrbnik. Ali 
se ti beseda skrbnik zdi ustrezna?

Najprej bom povedala, kaj je vsem 
udeležencem na enem od taborov 
položila na srce sestra Lidija. Rek-
la je: »Ne pozabite, da ste skrbniki 
samo skrbniki, ne gospodarji.«

Skrbnik je zakoniti zastopnik, ki skrbi 
za koristi in pravice druge osebe, ker 
je ta ali mladoletna ali neprištevna. 
Naš skrbnik je vse kaj drugega kot 
to. Zato bi bilo potrebno pojma dob-
ro ločiti in opredeliti, kaj pomeni biti 
skrbnik parkinsonskemu bolniku.

Mojemu skrbniku ni lahko. Ker bole-
zen napreduje, se morava vsak dan 
znova prilagajati novim razmeram, 
in če imam slab dan, mu sitnarim. 
Obenem pa se je zaradi mojega sit-
narjenja naučil odlično kuhati.

Ko Franci odide po opravkih, se naj-
raje lotim pospravljanja. Za začetek 
vse zmečem s polic, in ko bi mora-
la začeti z brisanjem prahu, sem že 
tako utrujena, da ne morem drugega 
kot iti počivat. Seveda je vse razme-
tano in Franci hud. Pravim mu, da 
bom delo dokončala, ko bom zmogla, 

čeprav čez štirinajst dni. A toliko časa 
ne moreva hoditi preko smeti in po 
smeteh, zato pospravi …

Tudi za skrbnika, brez katerega v 
kasnejših fazah bolezni parkinsonski 
bolnik pač ne more, imam vprašanje. 
Franci, kaj ti je prineslo življenje z 
Marijo?

Tako dozorela, kot je sedaj, mi je celo 
bolj všeč kot takrat, ko sem jo spoz-
nal. Počasi doumevam, kaj mi je že 
zdavnaj hotela dopovedati moja nek-
danja profesorica, ki je rekla takole: 
»Ne vem, ali veš, kdo koga vodi. Sam 
misliš, da ti vodiš Marijo, a v resnici 
ona vodi tebe.«

Ugotavljam, da sva se spremenila. 
Včasih sva uživala v hoji v hribe, se-
daj to ni mogoče. Ko se je bolezen 
pojavila, se nama je zdelo, da težje 
ne more biti, sedaj pa ugotavljava, 
da sva se zelo slabo pripravila na ta 
čas, ko je bolezen že dolgo prisotna. 
Občutek, da že veliko stvari poznava, 
je bil varljiv. Nekako sva pozabila, 
da sva starejša, poleg tega pa so se 
pojavili pozni znaki te bolezni in zdra-
vil, do česar pa medicina žal še nima 
učinkovitega pristopa niti učinkovitih 
zdravil.

Način, kako reševati kritične situaci-
je, da lahko dokaj normalno uskladi-
va mnenja, šele odkrivava.
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Marija, kaj bi še povedala bralcem 
Trepetlike?

Takoj, ko se pojavi parkinsonova bole-
zen, se zelo natančno seznanite z njo, 
dobro opazujte odzive svojega telesa, 
sodelujte pri odmerjanju zdravil, kajti 
ta bolezen zahteva veliko védenja in 
znanja. Na njene simptome ugodno 
delujeta mir in dobro počutje. To dvo-
je v največji meri najdevam v Trebe-
ljevem, svojem zemeljskem raju.

Marija, čudovita sogovornica si, a 
ker mi odmerek dopamina popušča 
in sta najina skrbnika – smo namreč 
brez snemalne naprave – zadiha-

na od sprotnega beleženja, bom na 
tem mestu zapis pogovora zaključila. 
Hvala vsem.

Alenka Šet

vzpon na Říp – hrib, o katerem krožijo 
zgodbe, da je to bil prvotno poseljen 
del naše domovine. Predstavljajte si, 
kako se 150 parkinsonskih bolnikov 
bojuje s strmo potjo in napreduje 
proti vrhu te legendarne vzpetine! 
Bolnike, ki vzpona ne zmorejo, na vrh 
pripeljemo z avtomobili. Dogodek je 
medijsko odmeven tako na radiu kot 
na televiziji.

S pomočjo medijev želimo spremeniti 
pogled ljudi na bolezen. Širša javnost 
je še posebej pomanjkljivo seznanje-
na s simptomi parkinsonove bolezni 
in jih zato tudi slabše tolerira. Na 
Češkem je približno 15.000 parkin-
sonskih bolnikov, med katerimi se jih 
300–400 zdravi z globoko možgansko 
stimulacijo.

Možnosti zdravljenja v specializiranih 
centrih in pri znanih specialistih se 
razlikujejo od kraja do kraja, zaradi 
česar niso vsi bolniki obravnavani na 
primerljivi ravni (ljudje iz manjših 
mest in vasi imajo veliko slabše mož-
nosti za ustrezno, torej individualno 
prilagojeno zdravljenje).

Zdravila, ki jih prejemajo češki bol-
niki, so v svetovnem merilu na visoki 

ravni. Zdravstvena zavarovalnica krije 
tudi stroške najdražjih zdravil. Stanje 
se žal hitro slabša, kar je odraz stanja 
v javnem zdravstvenem sistemu.

Naše društvo ima okrog 1700 članov. 
Članarine ni. V vseh večjih čeških 
mestih so ustanovljeni klubi (po-
družnice), v katerih se izvaja večina 
društvenih dejavnosti. Njihova glavna 
naloga je organizacija telesne vadbe 
in plavanja pod vodstvom izurjenih 
inštruktorjev.

Člani klubov se srečujejo enkrat do 
štirikrat tedensko ter prirejajo izlete 
in športne dogodke. Športni dnevi 
posameznih podružnic so zelo priljub-
ljeni in nekateri so postali že tradi-
cionalni, zaradi česar je dogajanje v 
društvu zelo pestro.

Vodstvo društva za bolnike organizira 
rehabilitacijske programe, ki navadno 
potekajo v obliki desetdnevnega biva-
nja v neokrnjeni naravi. Ti programi 
so dobro pripravljeni in zaradi držav-
nih subvencij tudi finančno ugodni.

Društvo trikrat letno izda svojo revijo 

PREDSTAVITEV ČEŠKEGA DRUŠTVA SPOLEČNOST PARKINSON

Najprej prisrčen pozdrav od članov 
društva bolnikov Společnost Parkin-
son iz Češke!

 Društvo Společnost Parkinson je 
bilo ustanovljeno na pobudo vodil-
nih nevrologov v Pragi leta 1994 kot 
prva in največja češka organizacija 
za bolnike s parkinsonovo boleznijo. 
Sedež društva je v prenovljeni pisarni 
v Pragi.

Kot neprofitna organizacija je dru-
štvo odvisno od sponzorskih donacij 
in sredstev Ministrstva za zdravje. 

Glavnina tega denarja je namenjena 
za stroške skupinske vadbe, plavanja 
in rehabilitacije.

Prizadevamo si, da bi naši člani ohra-
njali in razvijali socialne stike ter os-
tali fizično dejavni, a obenem tudi za 
to, da bi javnost seznanili s simptomi 
te neozdravljive bolezni. Življenjske 
zgodbe bolnikov s parkinsonovo bo-
leznijo nam pomagajo razumeti teža-
ve, ki niso nastale po naši krivdi, a se 
vendar moramo spopadati z njimi. Pri 
vladnih pogajanjih in pripravi zako-
nodajnih sprememb in izvršnih pred-
pisov želimo sodelovati kot parnerji.

Ob svetovnem dnevu parkinsonove 
bolezni organiziramo tradicionalni 
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Parkinson. Ker stroške krijejo do-
natorji, lahko vsak bolnik dobi svoj 
izvod zastonj. Za mnogo bolnikov, 
ki so zaradi bolezni prisiljeni ostajati 
doma, je to edini in zelo cenjen vir 
informacij.

Společnost Parkinson ureja tudi svo-
jo spletno stran, sestavljeno iz dveh 
delov. Na uradnem delu strani lahko 
bolniki najdejo različne stike, poročila 
z letnih srečanj, informacije o špor-
tnih taborih, revijo Parkinson, novice 
o aktualnih dogodkih in fotogalerijo. 
Drugi del strani, ki ga sestavljata 
forum in klepetalnica, je namenjen 
razpravam in pogovorom.

Pred nekaj leti so obiskovalci kle-
petalnice organizirali prvo srečanje 
obiskovalcev spletne strani, ki se je 
od takrat ponovilo vsako leto. Letoš-
njega druženja, že četrtega zapored, 
so se udeležili tudi naši prijatelji iz 
partnerskega Društva Trepetlika iz 
Slovenije.

V čast nam je, da smo prijatelji s 
podobno organizacijo iz tujine. To 
za nas predstavlja naslednji korak 

k boljšemu razumevanju življenja s 
parkinsonovo boleznijo in vzpostav-
ljanju stikov z ljudmi, ki imajo podob-
ne težave. Zelo smo veseli, da smo 
se povezali s prijatelji iz Trepetlike 
(Dragica in Jurij Smerdelj ter Darja 
in Miha Jerina). Verjamemo, da se 
bomo ponovno srečali in prijateljstvo 
še poglobili.

Veliko razpravljamo o pozitivnih učin-
kih umetniškega ustvarjanja na par-
kinsonovo bolezen. Veliko bolnikov 
začne pisati pesmi ali slikati, čemur 
verjetno botrujejo korenite spre-
membe življenjskega sloga, hkrati 
pa morajo bolniki ponovno premisliti 
o svojih prioritetah. Letos smo izdali 
knjigo pesmi in slik trinajstih avtor-
jev, parkinsonskih bolnikov, predsta-
vljenih v nadaljevanju.

KVĚTA KÁNSKÁ
 
Rodila se je 4. 10. 
1946 v Pragi, kjer 
je preživela svoje 
otroštvo in tudi 
maturirala. Po po-
roki se je preselila 
v Městec Králové. 
35 let je bila zapo-
slena na oddelku 
za novorojenčke. Zanima se za kul-
turo, književnost, gledališke, kino, 
umetnost, glasbo …

V zgodovino parkinsonskega društva 
se je zapisala, ko je bila odgovorna 
za podružnice in je prevozila na ti-
soče kilometrov. Kasneje je postala 

predsednica društva.

Na vprašanje, ali ima radi ljudi, od-
govarja: »Rada jih imam. Vse. Le 
da nekaterih ne povabim domov na 
obisk.«

VÁCLAV ŽĎÁRSKÝ
 
Rodil se je 26. 11. 
1951 v Vrchlabíju, 
odraščal v krajih 
Česká Třebová 
in Úpice, srednjo 
šolo je obiskoval 
v Trutnovu. 22 let 
je bil zaposlen kot 
izmenski delavec 
v vzhodnočeškem kemijskem obratu 
Synthesia Semtín, nato je bil 18 let 
rektor Češkoslovaške husitske cerkve 
v Přelouči, nato pa v Novem Bydžovu, 
kjer živi in službuje zadnjih 15 let.

Simptome parkinsonove bolezni je 
prvič opazil v času napada na newyor-
ška dvojčka 11. septembra 2001, ko 
ga je prijatelj Erwin Kukuczka opazo-
val pri britju in pripomnil, da »se je 
tako slabo obril, da česa takega še 
ni videl«. Kasneje je Václav spoznal, 
da je prijatelj imel prav. Parkinsono-
vo bolezen so mu diagnosticirali leta 
2007.

Zanima se za glasbo in knjige.

Zase pravi, da »je svoboden, brez 
obveznosti, ni v politični stranki, ver-
jame v dobroto v življenju, resnico in 
lepoto, ceni prijateljstvo, je nezau-

pljiv do ljubezenskih izpovedi, še ni 
upokojen, je samozadosten, predvi-
doma se bo čez dve leti upokojil«.

BOHUSLAVA ŠINDELÁŘOVÁ
 
Rojena je bila pred 
70 leti v Jindři-
chověm Hradcu, 
26. maja. Po diplo-
mi na praški eko-
nomski fakulteti se 
je zaposlila v Če-
ških Budejovicah. 
10 let pred upoko-
jitvijo je poučevala strokovne pred-
mete na poslovni akademiji v Čeških 
Budejovicah. Leta, ki jih je preživela 
s študenti, so bila med najlepšimi v 
njenem življenju.

Še vedno pogreša soproga, ki ji je bil 
v veliko oporo, a je po 41 letih zakona 
umrl. Ima dva otroka in pet vnukov.

Parkinsonovo bolezen ima približno 
17 let. Vendar brez nje ne bi spo-
znala toliko čudovitih ljudi in našla 
prijateljev, ki ji pomagajo premago-
vati ovire vsakdanjika z gospodom 
Parkinsonom.

»Veršované úlety sem začela pisati iz 
nuje, zaradi žalosti in nenadne samo-
te, v kateri sem se znašla po moževi 
smrti.«
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JAN DURĎÁK

Rodil se je 8. 6. 1962.

Parkinsonovo bolezen ima od leta 
2002.

Poklic: reševalec iz vode, mornar, po-
veljnik palube, krmar, stotnik.

Konjički: streljanje, grafologija.

Jan je naravni fenomen. Kljub par-
kinsonovi bolezni se lahko primerja 
z (zdravimi) športniki na svetovnih 
tekmovanjih v streljanju, kjer dosega 
lepe uspehe.

ELIŠKA KRACÍKOVÁ
 
Rodila se je 
21. 3. 1947 v 
Liberecu in v 
tem prelepem 
gorskem mestu 
živi še danes. 
Je ločena, ima 
tri otroke in pet 
vnukov. Vse 
življenje dela 
kot natakarica, 

barmanka. Že več kot dvajset let ima 
v najemu bar v gledališču. Obožuje 
spremembe in nenehno preureja 
stanovanje, ne le svojega, temveč 
tudi za prijatelje in hčer. Njena velika 
ljubezen je književnost. Ne zna reči 
besed ne morem, nočem, ne gre. V 
življenju so stvari, ki nam ne gredo, 
vendar tako pač mora biti. Obožuje 
živali. Rada ima vesele ljudi. Tudi na 
računalnik se je že navadila.

Parkinsonovo bolezen ima že 10 let, 
vendar je zaradi nje, zahvaljujoč svo-
jemu optimizmu, postala močnejša.

PETR FREUND
  
Rojen je bil 22. 
7. 1948 v Pra-
gi. Po emigra-
ciji (l. 1968) je 
živel v Münch-
nu. Študiral je 
matematiko in 
računalništvo. 
Prepoznavnost 
in uspeh je do-
segel, ko je v 
Švici zaposlene v zavarovalnicah in 
bankah učil programiranja. Po dia-
gnozi parkinsonove bolezni je moral 
z delom prenehati. Njegov sin živi v 
Braziliji, hči je zdravnica v Münchnu. 
Od leta 2011 ponovno živi na Če-
škem, v Primdi.

Aktiven je bil v nemških parkin-
sonskih klepetalnicah. Sodeloval je 
pri nastanku češke parkinsonske 
spletne strani. Piše češko in nemško 

ter je postal vir zabave zaradi svojih 
češko-nemških besednih skovank.

JAROMÍR ŠPAČEK
  
Rodil se je leta 
1957. V otroštvu 
in zgodnji mla-
dosti je prebolel 
hudo bolezen, ki 
je zaznamovala 
njegovo življenje. 
Kljub prepovedi 
telesne vadbe 
je kolesaril ter 
igral hokej in no-
gomet, vendar je pri 17 letih moral 
prenehati s športom. Odločil se je, 
da se bo posvetil glasbi, s čimer je 
razveselil svojega očeta – glasbenika.

Izučil se je za električarja, po l. 1989 
je delal v trgovini z živili, od leta 2002 
pa dela kot mojster v zasebnem pod-
jetju.

Parkinsonovo bolezen so mu diagno-
sticirali, ko je bil star 33 let. Leta 
2012 se je začel zdraviti z globoko 
možgansko stimulacijo. Je invalidsko 
upokojen.

Glasba ga še vedno spremlja. Igra na 
prireditvah, ki jih organizirajo par-
kinsonski bolniki, in je reden gost v 
parkinsonski spletni klepetalnici, kjer 
s pogovori o glasbi popestri klepet.

IRENA IN JAROSLAV BEDNÁŘOVI

Irena je bila rojena l. 1953 (Jese-
niky), Jaroslav pa l. 1947 (Klášterec 
nad Ohří). Poročila sta se, ko sta 
oba že imela diagnozo parkinsonove 
bolezni. Pred kratkim je izšla njuna 
knjiga Převážně stále o tom samém.

»Gre za zbirko kratkih zgodb in pe-
smi, ki jih piševa. Nekatere izmed 
zgodb so vzete iz življenja, nekatere 
so zelo resne, druge manj, nekatere 
povsem lahkotne. Piševa o občutjih, 
ki nas težijo in o katerih se še vedno 
premalo govori.«

Tanya Fischerová o knjigi pravi: »V 
tem žanru je njuna knjiga ena izmed 
najlepših, kar sem jih prebrala, in 
celo najbolj humorna.«

Vladni odbor za invalide je njuni knji-
gi podelil nagrado, ki jo je ob medna-
rodnem dnevu invalidov 5. decembra 
2011 zakoncema podelil predsednik 
vlade dr. Petr Nečas.
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MARIE SALAVCOVÁ

Marie je 64-letna 
vzgojiteljica.

O sebi pove: »Moj 
največji konjiček 
so moji parkin-
soniki. Z besedo 
»moji« mislim vse, 
ki sem jih spoznala 
med svojo kariero 
predsednice podružnice v Olomucu. 
Sicer pa je moj hobi šport – namiz-
ni tenis, bovling, pohodništvo in še 
posebej kolesarjenje. Mojemu možu 
so postavili diagnozo parkinsonove 
bolezni v letu 2003. Trpim zaradi 
sindroma nemirnih nog in od l. 2004 
jemljem levodopo (Madopar), tako 
da tudi sama pripadam družini par-
kinsonikov.«

JAROSLAV HOLÝ
 
Rodil se je l. 
1937 v Domaž-
licah. Diplomiral 
je iz inženirstva 
in delal kot obli-
kovalec v Škodi, 
Plzen. Živi v 
Přešticah in ima 
tri otroke. Ko 
mu je parkinsonova bolezen l. 1991 
onemogočila ukvarjanje s športom in 
vrtnarjenje, je začel navijati za klub 
Viktoria Plzen in pisati pesmi, ki veči-
noma niso žalostne.

Z ženo Vlasto se redno udeležujeta 

prireditev plzenske parkinsonske po-
družnice, kjer širita smeh in dobro 
počutje.

VÁCLAV VESELÝ
 
55-letni stroj-
ni inženir ima 
parkinsonovo 
bolezen 13 let. 
Od leta 2006 
je član praške 
parkinsonske 
podružnice, v 
letih 2009/10 
pa je bil pred-
sednik društva Společnost Parkinson.

Je invalidsko upokojen, a kot hišnik 
dela v domu za ostarele.

Konjički: branje, risanje, v preteklosti 
tudi turizem.

Václav Veselý je tudi knjižni ilustrator.

 
Za Společnost Parkinson:

Zdislava Erbanová, 
administratorka spletne strani in 
urednica časopisa Parkinson

Delegacijo Društva Trepetlika smo 
sestavljali štirje člani:

Dragica in Jurij Smrdelj ter Darja in 
Miha Jerina.

Na Češkem smo bili od sobote, 4. 5., 
do srede, 8. 5. 2013.

Cilji srečanja:

• navezava stikov s člani in vod-
stvom češkega združenja par-
kinsonskih bolnikov, predstavitev 
Društva Trepetlika in vzpostavitev 
nadaljnjega sodelovanja

• spoznavanje češkega modela pri 
oskrbovanju bolnikov s parkin-
sonovo boleznijo in izmenjava 
izkušenj glede motoričnih in ne-
motoričnih simptomov ter posledic 
jemanja tablet

• vsebina in organizacija delovanja 
češkega društva parkinsonskih 
bolnikov (izobraževanje, ekskurzi-
je, družabno življenje in organiza-
cija srečanj)

• seznanitev z vodenjem medna-
rodnih projektov na Češkem

Pobudo za snidenje je dal češki bol-
nik slovenskega rodu gospod Sveto 
Majce, ki je vzpostavil stik s Cveto 
Pavlina Likar, predsednico Društva 

Trepetlika. Načrt poti v Holice, kraj 
jugovzhodno od Prage, smo izdelali 
s pomočjo elektronske pošte in gos-
poda Sveta. Ko smo v sobotnem po-
poldnevu prispeli v njegove domače 
Holice, smo bili nemalo presenečeni. 
Gospod Sveto Majce je 82-letni raču-
nalniški navdušenec. Parkinsonovo 
bolezen ima 13 let, vendar je kljub 
njenemu napredovanju še vedno zelo 
aktiven, saj je pred kratkim izdal pu-
blikacijo o zgodovini radioamaterstva 
v Holicah. Na njegovem domu se nam 
je pridružil gospod Jiři Vala, predse-
dnik Parkinsona, društva s sedežem 
v Pardubicah. Po izmenjavi priložno-
stnih daril se je takoj razvil razgovor, 
v katerem smo primerjali izkušnje 
parkinsonskih bolnikov na Češkem in 
v Sloveniji.

Že na začetku smo ugotovili, da bo 
sporazumevanje težavno in da z 
angleščino in nemščino ne bomo priš-
li daleč. Češčina je po posameznih 
besedah še kar razumljiva, v stavku 
pa precej manj. Tako smo bili odvisni 
od prevajanja gospoda Majceta.

V nedeljo nas je gospod Jiři Vala 
povabil v Pardubice, mesto z okrog 
100.000 prebivalci. Po ogledu zelo 
lepega starega mestnega jedra smo 
obiskali tudi bližnji grad, enega izmed 
mnogih na Češkem, in razstavo izdel-
kov, značilnih za ta kraj, ter raznovr-
stne podobe iz medenega testa.

SREČANJE ČLANOV TREPETLIKE Z BOLNIKI ČEŠKIH PARKINSONSKIH 
drUštEV V krAjU VALAšSkE kLoBoUkY
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V ponedeljek smo se odpeljali v 203 
km oddaljen kraj Valašske Klobouky 
ob slovaški meji, in sicer na srečanje/
tabor čeških bolnikov s parkinsono-
vo boleznijo. Med potjo smo videli 
precejšen del osrednje Češke. Po-
krajina je prijetna, rahlo valovita, z 
malo gozdovi in obsežnimi ter lepo 
obdelanimi njivami. Videli smo veliko 
cvetoče oljne repice, solidne ceste in 
zelo čisto okolje.

Pred kosilom smo prispeli v gorski 
hotel, kjer je že bilo zbranih okrog 60 
bolnikov, nekateri tudi s partnerji oz. 
spremljevalci. Seznanili smo se z or-
ganizatorko srečanja in tabora gospo 
Zdislavo Erbanovo, ki je govorila tudi 
angleško.

Po kosilu in krajšem sprehodu vseh 
udeležencev se je ob 15. uri pričel 
uradni program, na katerem je bilo 
predstavljeno delovanje Društva Tre-
petlika.

Gospod Jurij Smrdelj je izčrpno, 
nazorno in zabavno predstavil vsa 
področja delovanja našega društva in 
njegovo sodelovanje s timom speci-
alistov za parkinsonovo bolezen. Po 
predstavitvi so si udeleženci lahko 
ogledali priložnostno razstavo gradiv 
o delovanju društva, in sicer številne 
priročnike, namenjene bolnikom in 
njihovim svojcem, več številk revije 
Trepetlika, knjižne izdaje pesniških 
zbirk Vojka Grosarja in Magde Kas-
telic Hočevar ter grafike Mihe Jerine.

Naslednji dan, v torek, nam je pre-

daval prof. dr. Kanovsky. Govoril je o 
novostih pri zdravljenju parkinsonove 
bolezni, o zdravilih in posegih.

Na taboru smo bili v ponedeljek in 
torek, zato se nismo srečali s člani 
vodstva Združenja parkinsonskih bol-
nikov, ki so prišli kasneje. Tako je bilo 
vse skupaj bolj neformalno druženje 
z bolniki in njihovimi spremljevalci 
oziroma partnerji.

Na Češkem ne poznajo vloge skrbni-
ka na način, kot ga imamo v Sloveni-
ji. Pri njih delujejo asistenti. Večkrat 
sta dva parkinsonska bolnika, ki sta 
v različnih fazah bolezni, asistenta 
drug drugemu. Na Češkem deluje 
20 parkinsonskih društev, ki imajo 
sedeže v večjih mestih in v katere je 
včlanjenih okoli 2350 bolnikov. Vsa-
ko društvo ima svoj program dela in 
dejavnosti organizira za svoje člane.

Društva skupaj izdajajo revijo PAR-
KINSON, ki izide na začetku vsakega 
leta. V njej je objavljen tudi razpis s 
ponudbo in cenikom za 10 taborov, 
večinoma 7-dnevnih. Izvajajo se v 
različnih zdraviliščih in drugih krajih 
širom Češke.

Če češko izkušnjo primerjam z našim 
zadnjim taborom v Izoli, se zdi, da 
je bil tabor v kraju Valašske Klobo-
uky namenjen predvsem druženju 
in sprostitvi. Trajal je pet dni, v tem 
času je potekalo le eno strokovno 
predavanje v zvezi s parkinsonovo 
boleznijo. Pred zajtrkom je bila telo-
vadba, po njem počitek, krajši spre-

hod pred kosilom in večerjo, vmes 
možnost masaže in kopanja, vsak 
večer glasba s plesom, čez dan pa so 
udeleženci peli še sami.

Udeleženci tabora so bili prijetni ljud-
je, vedno dobre volje, z nekaterimi 
smo veliko komunicirali, bolj nebese-
dno kot besedno.

Zvečer sta Jure in Miha dokazala, da 
znamo tudi Slovenci dobro plesati in 
se zabavati.

Na tem mestu moram omeniti še 
dobro in okusno pripravljeno hrano, 
ki je vključevala zelo veliko mesa in 
malo zelenjave. Tudi češko pivo je šlo 
dobro v promet.

Naš obisk na Češkem je bil le prvi 
osebni stik med društvoma, in še to 
le na ravni bolnikov. Za poglobitev 
sodelovanja in vzpostavitev uradnih 
vezi pa se bodo morala angažirati 
vodstva društev.

Poslovili smo se v sredo po zajtrku. 
Vodja srečanja se je v imenu vseh 
udeležencev zahvalila za naš obisk, 
vsi skupaj pa so nam še eno zapeli. 

Bilo nam je žal, da že odhajamo.

Na koncu še nekaj besed o naši ekipi. 
Prej se nismo poznali, vendar smo 
se lepo ujeli, izmenjali dosedanje 
življenjske izkušnje, pa tudi klepeta-
li smo, popili nekaj piva in prevozili 
1550 kilometrov.

Že samo to, da smo bili toliko časa 
tesno skupaj v plehnati škatli, nekaj 
šteje in tudi pove.

Darja Jerina, Jurij Smerdelj

 
POROČILO O KONFERENCI EPDE

Konferenca Evropskega združenja za 
parkinsonske bolnike (EPDA) je letos 
potekala od 20. do 23. septembra 
2013 v Varšavi. Iz 45 društev, včla-
njenih v EPDO, se je konference 
udeležilo 25 uradnih delegatov (pred-
stavnikov) društev, 20 spremljajočih 
delegatov ter 19 drugih udeležencev. 
Bolniki in skrbniki iz Poljske prilož-
nosti, da bi udeležencem predstavili 
svoje dejavnosti, probleme in uspe-
he, niso izkoristili, saj je bil prisoten 
le en bolnik iz Varšave. Vse aktivnosti 
so potekale izključno v angleščini.

Aktivnosti so bile razdeljene na dva 
dela. Prva dva dni smo delali po sku-
pinah v delavnicah, zadnji dan, tj. v 
nedeljo dopoldan, je bila konferenca, 
nato je sledila pot domov.

Delo v delavnicah je potekalo brez 
prekinitve, tako da nismo obiskali 
nobene varšavske znamenitosti ozi-
roma sploh nismo zapustili hotela. 
Nehote sem pomislila na naš tabor, 
na katerem se odvija kar precej de-
javnosti, a nikoli s takim tempom.

Delali smo v 6 skupinah. Našo smo 
sestavljali trije Slovenci (Branko Šmid 
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kot svetovalec Odbora EPDE, njego-
va žena Tatjana, ki je bila delegatka 
spremljevalka, ter jaz kot uradna 
delegatka), po en predstavnik iz Fin-
ske in Hrvaške ter dve predstavnici iz 
Ukrajine. Trije v skupini so bili zdrav-
niki, ukrajinska zdravnica je imela s 
seboj prevajalko. Tako smo bolnike 
in skrbnike v skupini predstavljali 
le Slovenci. Član skupine je bil tudi 
predstavnik švicarske farmacevtske 
industrije Medtronic, ki je po rodu 
Madžar. Za našo skupino, katere vod-
ja sem bila, je bila značilna pestrost 
raznolikih okolij, iz katerih smo prišli.

Teme so bile v vseh skupinah enake, 
in sicer:

• kako v svojem okolju organizacijo 
bolnikov okrepiti in kako delovati, 
da bi dosegli zastavljene cilje

• težave, ki jih imajo skrbniki 
bolnikov s PB – kaj se dogaja v 
državah članicah in kako lahko 
člani EPDE spremenimo stanje

• kako vplivati na politične dejavni-
ke v domači državi in evropskem 
parlamentu

• kako lahko pri zdravljenju različni 
pripomočki izboljšajo kakovost 
življenja ljudi s PB

Pred obravnavo po delavnicah je 
bila tema predstavljena z izkušnjami 
dveh oziroma treh organizacij bolni-
kov ali bolnika posameznika; temu je 
sledila razprava, šele nato delo v sku-

pini. Vsaka skupina je imela svojega 
spremljevalca, ki je sproti zapisoval 
misli in ugotovitve in nato po konča-
ni obravnavi teme predstavil vsem 
udeležencem. Naš spremljevalec je 
bil simpatični Chiu Man. Način dela 
je bil zanimiv, ker smo v sorazmerno 
kratkem času predstavili vrsto pro-
blemov, idej, različnih rešitev, in ga 
velja uporabiti tudi pri delu v našem 
društvu; predvsem zahteva dejav-
nost vseh članov skupine in poteka v 
zelo sproščenem vzdušju.

Pred delavnico na temo o krepitvi 
organizacije bolnikov je bil predsta-
vljen projekt »Living well and Ageing 
Well«, ki ga je predstavila gospa iz 
Španije. V tem projektu sodeluje tudi 
Bolnišnica Brežice in v povezavi z njo 
bolniki iz Trepetlike.

Pred delavnico na temo, kako različni 
pripomočki pri zdravljenju izboljšajo 
kakovost življenja ljudi s PB, je imel 
izredno odmevno predstavitev izku-
šenj z duodopo naš Branko Šmid. Če 
bi predstavitev prodajal, bi kar nekaj 
zaslužil, saj so ga kasneje oblegali 
vsi, ki želijo temo predstaviti tudi v 
svojih organizacijah.

V EPDI že nekaj časa pripravljajo do-
kument o skrbnikih oseb s PB. Ugo-
tovili smo, da je v Sloveniji napisanih 
in sprejetih kar nekaj splošnih pravic 
za skrbnike, vendar je praksa – pred-
vsem pri skrbnikih, ki skrbijo za bol-
nike s PB – povsem drugačna. Kljub 
temu je stanje nedvomno boljše kot 
v Ukrajini, kjer želi država občutno 

zmanjšati število obolelih prebival-
cev med drugim tudi tako, da ljudi 
preprosto ne bi zdravili (?). Tudi na 
Hrvaškem stanje ni zadovoljivo. Fin-
ski zdravnik je opozoril, da se pravice 
skrbnikov, ki so bile do sedaj v njihovi 
državi dobro rešene, počasi ukinjajo.

Tako smo se vsi prisotni zavzeli, da 
se dokument »Consensus Statement 
for Carers«, v katerem bodo določene 
pravice skrbnikov, čim prej sprejme 
in da naj bi bil za članice EU obvezen.

V nedeljo smo delegati na skupščini 
EPDE iz poročila predsednika Knuta-
Johana Onarheima izvedeli, da se 
morajo tudi v EPDI – podobno kot v 
drugih prostovoljnih organizacijah – 
prilagoditi občutno nižjim sredstvom. 
Tako je bilo tudi poročilo o delu 
pripravljeno v poenostavljeni, manj 
razkošni obliki. Letno poročilo bo 
dostopno v januarju 2014 na spletni 
strani EPDE. Prihodki organizacije za 
leto 2013 so več kot 50 % nižji. Kljub 
temu potekajo srečanja z organiza-
cijami članicami (srečanja so poime-
novali STRONG), srečanja po regijah, 
nadaljevala se bosta tako imenovano 
Gibanje za spremembe in priprava 
Splošnega dogovora o pravicah skrb-
nikov. Občutno je bilo potrebno zni-
žati stroške pri tiskanju dokumentov, 
prevodih, oglaševanju, udeležbi na 
evropskih in mednarodnih kongresih, 
zmanjšali so število ur za sodelavce 
po pogodbah. Da bi znižali stroške, se 
člani organov EPDE srečujejo pred-
vsem na videokonferencah.

Za leto 2014 so predvidena še nižja 
denarna sredstva, zato bo EPDA de-
javnosti izvajala glede na prioriteto. 
Povečati namerava sodelovanje in 
partnerstvo z organizacijami članica-
mi, še posebej na področju politične 
dejavnosti.

Ponovno srečanje bo 19.–21. sep-
tembra prihodnje leto v Luksembur-
gu. Predvidoma bo takrat potekal tudi 
»2. pohod za enotnost«, na katerem 
bodo bolniki in skrbniki iskali pod-
poro za potrebe več kot 1,2 milijona 
Evropejcev s PB, med njimi za okoli 
7000 bolnikov in njihovih svojcev 
v Sloveniji. Vizija nas vseh je, da 
bi vsi bolniki s PB lahko živeli polno 
življenje, pri čemer podpiramo razi-
skave za ozdravitev te težke bolezni. 
Lizzie Graham, odgovorna oseba za 
pridobivanje sredstev, mi je obljubila, 
da bo skušala zagotoviti sredstva za 
udeležbo slovenskih bolnikov in skrb-
nikov na pohodu prihodnje leto. Na 
lanskem »1. pohodu za enotnost«, ki 
smo se ga z denarno podporo ameri-
ške farmacevtske družbe ABBOTT in 
prispevkom iz svojih žepov udeležili v 
kar lepem številu, smo bili člani Tre-
petlike med več kot 1000 udeleženci 
dobro prepoznavni.

Trem slovenskim udeležencem je 
udeležbo na konferenci v Varšavi krila 
EPDA, meni pa tudi vrhniško podjetje 
SONAS, d. o. o.

Cvetka Pavlina Likar, 
predsednica Društva Trepetlika



34 35

HUmor – pArkINIzEm 
AdIdIzEm

Peter, ki je vrsto let bolehal za par-
kinsonovo boleznijo, je prišel na izre-
dni pregled v kardiološko ambulanto.

»Ali ste prišli sami?« ga vpraša se-
stra.

»Ne, parkinson je z menoj,« odgovori 
Peter.

Sestra stopi v čakalnico.

»Gospod Parkinson, vstopite, prosim, 
gospod Peter vas potrebuje.«

Čakajoči v čakalnici so se spogledali. 
Med njimi ni bilo Parkinsona, temveč 
le Petrova skrbnica.

Sestri je postalo nerodno, zardela je 
in zaprla vrata.

»Parkinson je moja bolezen,« se je 
nasmejal Peter in jo rešil iz zagate.

Adi Žunec

 
pArkINSoN jE SpAkA

Zakaj me žreš, črv prokleti?!
Noč je noči enaka,
pred vrati čaka me spaka,
To črv je prokleti,
ki mi življenje hoče vzeti.
To je parkinson,

ki v hiši z mano prebiva,
leži ob meni, na meni, v meni,
s tresočo roko me stiska.
V nogah čutim bolečino in nemir,
ki ne izgine in nikoli ne mine.
Kdaj bo izginil?
Ko se bo zemlja odprla
in oba požrla.
Prišel bo spanec
in vsega bo konec.
Takšen je parkinson danes,
prava spaka in črv prokleti,
ki me ima za bedaka. 

Adi Žunec

 
PIJANČEK

Pil je, preveč je pil, pa tudi kadil.
Vsak dan je bil pijan,
pesmi je pisal,
na platno je risal,
se življenja veselil,
dokler je pil.
Pozno zvečer domov je prihajal,
zgodaj zjutraj od doma odhajal,
s ptiči je vstajal.
Nekega dne ga ni več bilo.
Nihče ni vedel, kam je odšel.
Nedolgo potem se je govorilo:
Pijanček je bil, ki se je zapil.
Življenje si je vzel,
ni dolgo živel,
skupaj s parkinsonom v nebesa je 
šel. 

Adi Žunec

Tabor bolnikov s parkinsonovo bo-
leznijo ter njihovih spremljevalcev 
oziroma skrbnikov je srečanje, ki ga 
predvsem bolniki zelo potrebujejo. 
To je priložnost, da se družijo s sebi 
enakimi in si izmenjajo izkušnje, ki 
jih imajo s svojo boleznijo, pa tudi 
poklepetajo in preživijo prijeten dan 
ali dva. To sodelovanje se nadaljuje 
tudi kasneje (z osebnimi srečanji ali 
po telefonu, tudi v drugih oblikah).

Takšno druženje pa dopolnijo in 
nadgradijo še zdravniki specialisti in 
drugo medicinsko osebje z ustreznimi 
predavanji in pogovori, kar bolnikom 
in skrbnikom pomaga razrešiti marsi-
katero dilemo, saj dobijo na številna 
vprašanja (žal ne na vsa) odgovore, 
kakor jih osebni oz. splošni zdravnik 
ne more dati.

Na taboru se odnos med bolnikom in 
zdravnikom spremeni. Oba namreč 
postaneta »soborca« v boju proti 
kronični bolezni.

Tako gledano so tabori – tudi ta v 
Izoli – zelo dobrodošla popestritev v 
življenju bolnikov (in tudi skrbnikov) 
in mogoče kakšna dodatna izkušnja 
za medicinsko osebje (zdravnike 
in sestre); tabori skratka dosegajo 
zastavljanje cilje, za kar sodelu-
joči zdravniki in drugo medicin-
sko osebje ter organizatorji iz 
Društva Trepetlika zaslužijo vsa 

priznanja in pohvale.

Če pa izhajamo s stališča, da »nič ni 
tako dobro, da ne bi moglo biti boljše, 
in nič ni idealno«, pa začnemo razmi-
šljati, kaj bi lahko bilo drugače, kaj bi 
bilo lahko še boljše! Tudi o tem se na 
takih srečanjih pogovarjamo.

Dovolite, da kot nestrokovnjaka na-
vedeva nekaj idej za razmislek in 
dogovarjanje:

• Predavanja so zelo kakovostna, 
mogoče v določenih primerih tudi 
preveč strokovna ali preveč splo-
šna, kar je odvisno od sodelujočih 
bolnikov in skrbnikov.

• Tudi delavnice so zanimive in 
strokovno vodene, vendar v enem 
dnevu ni mogoče doseči kakšnega 
učinka, posebno če z vajami ne 
nadaljujemo doma, in to pogosto. 
Nekatere dejavnosti so za bolnike, 
posebno če so v kasnejših fazah 
bolezni in imajo še kakšno drugo 
bolezen oz. telesno hibo, prezah-
tevne, zato ne morejo sodelovati 
tako, da bi dosegli želeni učinek. 
Ne bi bilo odveč, če bi zanje is-
točasno imeli še kakšno drugo 
aktivnost.

• Ker je v Izoli in na Obali mnogo za-
nimivosti, bi morda namesto ene 
delavnice kot možnost ponudili 

rAzmIšLjANjE o tABorIH zA BoLNIkE S pArkINSoNoVo 
BoLEzNIjo IN NjIHoVE SkrBNIkE
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potep z avtobusom (kombijem) in 
ogled kakšne istrske zanimivosti 
... Dan, preživet v prijetni družbi 
in lepem ter zanimivem okolju, 
lahko na bolnika in njegovo raz-
položenje deluje zelo zdravilno! 
(To izvajajo razne invalidske orga-
nizacije.)

• Bolniki in skrbniki se na taboru 
mnogo naučimo in postajamo kar 
»specialisti« za svojo bolezen: 
vemo, kaj moramo delati in česa 
ne smemo, kako prejemati zdra-
vila in spremljati njihove učinke; 
kar po telefonu se lahko učinko-
vito posvetujemo z nevrologom, z 
osebnim zdravnikom usklajujemo 
poglede in mnenja, da ne ome-
njam posvetov med bolniki. Lahko 
rečem, da so tabori enkratna ob-
lika sodelovanja med zdravstve-
nim osebjem, bolniki in njihovimi 
skrbniki.

Če lahko ugotavljamo, da so odnosi 
in sodelovanje na taboru in tudi po-
zneje enkratni, pa zanemarjamo, da 
so doma bolniki odvisni ob osebne-
ga zdravnika. Splošni zdravnik tudi 
prisluhne bolniku in mu predpisuje 
zdravila po nevrologovih navodilih. 
Zakomplicira pa se, ko bolnik zboli 
še za kako drugo boleznijo. Takrat pa 
se lahko primeri, da splošni zdravnik 
premalo upošteva, katera zdravila 
– za celo grmado jih je – bolnik že 
jemlje. Tako se zgodi, da predpiše 
taka, katerih delovanje ni usklajeno 
z zdravili, ki jih je predpisal nevrolog.

Kadar mora bolnik s parkinsonovo 
boleznijo v splošno bolnišnico zaradi 
neke druge bolezni, ga, kar se tiče 
predpisovanja zdravil in še posebno 
urnika njihovega jemanja, zdravstve-
no osebje začne obravnavati in zdra-
viti kot vsakega drugega bolnika. To 
pomeni, da ga vključijo v isti urnik 
razdeljevanja zdravil, kot velja za 
vse ostale bolnike, in zanemarijo, da 
mora bolnik s parkinsonovo boleznijo 
jemati zdravila po točno določenem 
individualnem urniku. Takrat pa med 
bolnikom, posebno tistim z véde-
njem, pridobljenim na taborih, in me-
dicinskim osebjem prihaja do sporov, 
kar je za bolnika in verjetno tudi za 
medicinsko osebje zelo moteče – če 
ni še hujših posledic!

Mogoče bi se na enem od naslednjih 
taborov posvetili tudi temu problemu.

Pa še nekaj v zvezi z delovanjem 
Društva Trepetlika. Ker je na vsakem 
taboru zbrano veliko članov, bi pri-
ložnost lahko izkoristili za pogovor o 
delu društva ali vsaj za informacije o 
uspehih in morebitnih težavah. Zani-
miva bi bila tudi izmenjava izkušenj 
o dejavnostih društva v raznih delih 
Slovenije.

Mogoče je v najinem razmišljanju, 
enem od mnogih, tudi kaj uporabne-
ga.

Elica in Darko Blažič

dVA topoLA

Dva topola, kje sta?
Ali nič ne vesta,
kaj pod vama se dogaja,
da vama to tako ugaja?
Bolniki in skrbniki smo se zbrali,
da bi malo poklepetali,
v vajinem zavetju se spoznali,
moči in volje si nabrali.
Bolezen nas muči,
nam jemlje moči,
k tlom pozibava,
a tukaj tako lepa je narava,
da duša zaplava,
se telo umiri
in bolezen za trenutek popusti.
 
Zahvaljujeva se sestri Lidiji, gospe 
Cvetki, vsem zdravnikom in vsem 
ostalim za trud, ki ste ga vložili v iz-
vedbo tabora.
Upava, da nama bo zdravje dopušča-
lo, da se tabora še kdaj udeleživa.

Majda in Ciril Jeretina

 
ZVONIMIR AMBROŽ 
(1935–2013)

Zvone je bil 
vsestranski človek, 
delaven, skrben, 
predvsem pa dober 
mož, oče in dedek. 
Zelo rad je imel 
ljudi in rad jim je pomagal. Vsa dru-
žinska potovanja je načrtoval sam. 

Potovanja z najinima otrokoma so 
nas vodila po vsej Evropi – od Nord 
Capa do Gibraltarja, od afriške puš-
čave do Rusije in Grčije ... Na vseh 
potovanjih po Evropi in Afriki je po 
tisočih prevoženih kilometrov na cilj 
vedno prispel brez kakršne koli nes-
reče in nezgode. Bil je dolgoletni član 
jamarskega društva, ukvarjal se je s 
fotografiranjem, slike je razvijal sam. 
Vsa potovanja je snemal s kamero. 
Rad je imel glasbo. Igral je tudi na 
harmoniko (srednja glasbena šola). 
Bil je zabaven človek z izjemnim 
smislom za humor.

V letu 2000 pa se je pojavila par-
kinsonova bolezen. Naročil se je na 
pregled pri nevrologu dr. Klanjščku, 
ki je ugotovil to bolezen. Začelo se je 
zdravljenje. No, prvih pet let je bila 
bolezen strpna. Težave so se kazale z 
bolečinami v križu, slabšanjem sluha, 
vida, pisave, nočnim prebujanjem in 
težavami pri hoji. Ob žalostnih ali ve-
selih dogodkih se je moževo čustvo-
vanje močno povečalo. Na humoren 
način mi je povedal, da ima vodenico 
v očeh. Posebno ob žalostnih dogod-
kih se je bolezen izrazito poslabšala. 
Na začetku parkinsonove bolezni ga 
je nevrolog seznanil, da obstaja Dru-
štvo Trepetlika, in mu dal napotke za 
vključitev. Oba sva takoj zatem pos-
tala člana društva, ki nama je dajalo 
novih moči in znanja o tej bolezni. 
Na vseh srečanjih s člani društva 
in z zdravstvenim osebjem so nas 
na predavanjih skrbno poučevali o 
zdravljenju in zdravilih, ki so na vo-
ljo pri nas in po svetu. Posebno so 
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naju pritegnila predavanja, ki jih je 
na preprost in razumljiv način izvajal 
prof. dr. Zvezdan Pirtošek. Veliko le-
pih doživetij je bilo na taborih, ki jih 
je organizirala sestra Lidija Ocepek 
v prijetnem in mirnem okolju hotela 
Winkler na Lokvah. Bivanje in hrana 
sta bila vedno skrbno in strokovno 
pripravljena. K dobremu počutju bol-
nikov pa je pripomoglo tudi osebje 
hotela Winkler. Na tridnevnih sreča-
njih smo tako bolniki kot skrbniki s 
predavatelji dejavno sodelovali in 
srkali znanje in poučne izkušnje o 
parkinsonovi bolezni. V naravnem 
okolju so bolniki kar pozabili na svojo 
težko bolezen. Seveda bolezen z leti 
močno napreduje, bolnik potrebuje 
vse večjo pomoč družine, tako fizično 
kot psihično. Ko nastopi še demenca, 
se stvari še bolj postavijo na glavo – 
bolnik ne prepozna svojih bližnjih, ne 
ve, v katerem okolju živi, ne zanima 
se več za stvari, ki so ga prej veselile.

Ob koncu moževe življenjske poti 
se v svojem imenu in imenu druži-
ne iskreno zahvaljujem članom pri-
morske enote Društva Trepetlika za 
častno stražo ob žari; hvala tudi za 
izražena sožalja, ki nam jih je poslalo 
Društvo Trepetlika iz Ljubljane.

Ajševica, 11. 5. 2013

Marija Ambrož

odšLA jE CVEtkA mrAk 

Odšla je, ne da bi – 
kljub svojim 86 letom 
– uresničila vse svoje 
načrte. V njej so še 
vedno rasle ideje, ki bi 
jih lahko uresničila, a 
telo je obnemoglo in jo 
izdalo.

Živela je v času, ki ni bil rožnat. Obi-
skovala je italijansko osnovno šolo. 
Fašistični učitelj Floridia, ki je bil s 
Sicilije poslan v našo vas, je bil pravi 
fašistični fanatik. Cvetka je bila želj-
na znanja, ki ga je zato zajemala z 
veliko žlico. In bistra, kot je bila, je 
kmalu razumela, kam vodijo učite-
ljeve zahteve in prisila pri udejstvo-
vanju na fašističnih paradah in zbo-
rovanjih. Zato ni čudno, da se je že 
pred razpadom fašistične Italije kot 
šestnajstletnica priključila aktivistom 
NOB. Bila je drzna in spuščala se je 
v akcije, ki jim ni bila dorasla. Zaradi 
izdaje je bila aretirana in je okusila 
vso krutost koncentracijskih taborišč 
Bergen-Belsen in Ravensbrück. Svoj 
18. rojstni dan je preživela na tleh 
celice, gola, zavita v rjuho, priprav-
ljena, da jo vržejo na grmado umira-
jočih za tifusom.

A usoda je hotela, da se je Cvetka 
vrnila domov. Njene poti so odslej 
vodile iz bolnice v bolnico, v okreva-
lišča, zdravilišča, sanatorije. Težko 
se je sprijaznila z dejstvom, da je 
bila zaradi posledic vojne oropana 

materinstva. Mogoče pa jo je še bolj 
bolelo to, da ni mogla študirati. Vsako 
šolsko leto posebej se je vpisala v ve-
černo izobraževanje, a jo je bolezen 
sredi leta prisilila, da je prenehala. 
Kljub temu se je odločila, da ne bo 
životarila; borila se je z vsemi bolez-
nimi in vsemi stanji, ki so jih bolezni 
prinesle.

Vključila se je v skupino, ki je us-
tanavljala Novo Gorico, prvi povojni 
časopis na Primorskem in predhodnik 
današnjih Primorskih novic. Cvetka 
je opravljala delo novinarke in polnila 
časopisne stolpce z zanimivimi do-
godki. Toda zdravje ji ni dopuščalo, 
da bi vsakodnevno potovala po tere-
nu, zato se je zaposlila na Centru za 
socialno zavarovanje v Novi Gorici. 
Dokaj mlada se je invalidsko upo-
kojila. Toda mirovala ni – po šolah, 
podjetjih, zavodih, gospodinjstvih je 
prodajala knjige različnih slovenskih 
in zamejskih založb; pisala je članke 
v območne časopise in se politično 
angažirala. V tistem času je zbrala 
gradivo, ki ga je potrebovala, da je 
napisala Kroniko vasi Avče – dogaja-
nje v vasi med NOB. Lepo vezano je 
oddala tudi v Goriški muzej.

Ko je pred več kot 15 leti dobila di-
agnozo parkinsonove bolezni, je 
skoraj klonila. Obdobja depresije so 
ji jemala pogum in voljo, ki sta bila 
dotlej njen pratež. Toda vztrajnost 
njenega moža jo je vrnila v življenje. 
Pogosto sta odhajala v toplice in na 
morje, v gledališče in na koncerte, na 
družabna srečanja. Ponovno je začela 

brati, reševati križanke, igrati šah in 
druge družabne igre. Po moževi smrti 
se je vključila v Društvo Trepetlika in 
si mene, svojo sestro Vero, izbrala za 
spremljevalko. Zaživela je v družbi 
sebi enakih. Ni izostala z nobenega 
tedenskega srečanja ob kavi in nobe-
nega letnega srečanja. Večkrat je se 
je udeležila tabora na Lokvah, bila je 
na mednarodnem kongresu parkinso-
nikov v Ljubljani in na vseh strokov-
nih predavanjih, kjer se je razprav 
tudi aktivno udeleževala. Svojo bole-
zen je vzela resno. Spremljala je vso 
literaturo, ki se je pojavljala in prina-
šala nove načine zdravljenja in nova 
zdravila. Z vsem je bila na tekočem in 
o učinkih posameznih novih zdravil se 
je podala v razprave tudi z zdravniki.

Odločila se je, da bo jesen življenja 
preživela v Domu upokojencev v Novi 
Gorici. Tam si je našla družbo in se 
vključila v življenje v domu. Znova jo 
je zagrabila želja po ustvarjanju. So-
delovala je pri zasnovi prvega časopi-
sa v domu Naš časnik. Prav z njeno 
pomočjo je to pomlad izšla prva šte-
vilka. Ponovno je bila »novinarka«, 
v obeh številkah so objavili njene 
intervjuje in nekaj dni pred smrtjo 
je zapisala še intervju za 3. številko. 
Vzdrževala je svoj inteligenčni nivo. 
Še vedno je veliko brala, spremljala 
aktualno politiko in se družila s sta-
novalci.

Njene umske sposobnosti je niso iz-
dale, izdala jo je bolezen.

Veronika Jakopič
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AbbVie Biofarmacevtska družba, d. o. o.
Dolenjska cesta 242 c, 1000 Ljubljana

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG,
podružnica Ljubljana

Šlandrova ulica 4 b, 1231 Ljubljana

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

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

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

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

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

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

Ministrstvo za zdravje
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

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

Novartis Pharma services INC.,
podružnica v Sloveniji

Verovškova ulica 57, 1000 Ljubljana

Občina Slovenske Konjice
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice

SpoNzorjI IN doNAtorjI drUštVA trEpEtLIkAzApUStIL NAS jE rAdo LIkAr 

Urednica Trepetlike je že zaključevala novo številko revije, 
ko je v ponedeljkovo jutro 18. novembra kot strela udarila 
vest, da je ponoči nenadoma umrl naš član RADO LIKAR.

Radovana – kot je bilo njegovo pravo rojstno ime, vsi smo 
mu namreč rekli Rado – sem poznal okoli deset let. Ne 
glede na minevanje časa in težo parkinsonske bolezni se 
je zdel nam, njegovim prijateljem trepetlikovcem, vedno 
enak: natančen, načitan na veliko področjih, zanimiv, 
prodoren – včasih se je to imenovalo pronicljivost – in 
zabaven. Morda so njegovi svojci katero njegovih lastnosti 

doživljali malce drugače, saj je znano, da ima parkinson veliko obrazov.

Pogovori z Radom so bili zelo zanimivi in tudi zahtevni, saj je večkrat izra-
zil dvom v uspešno zdravljenje parkinsona, predvsem zaradi dolgih čakalnih 
vrst, zaradi katerih zdravnik ne more reagirati na akutno dogajanje v bolniko-
vem telesu, temveč šele na neko drugo, posledično stanje. Znano je bilo, da 
večkrat tudi ni maral k zdravniku – pojasnil mi je, da je škoda njegovega in 
zdravnikovega časa.

Njegovim razmišljanjem smo vsi radi prisluhnili, ne samo mi njegovi vrstniki, 
temveč tudi precej mlajši, saj je znal predvideti možnosti za udejanjanje idej 
in dogajanja v bodočnosti. Nikoli ne bomo vedeli, ali ni morda v tem vzrok, da 
je po začetni vnemi po vključitvi v društvo njegova aktivnost vse bolj zamira-
la. Ali je pričakoval, da bo medicinska znanost hitreje napredovala, prej našla 
učinkovito zdravilo za parkinsonovo bolezen?

Rado je zelo rad živel polno življenje, bil aktiven. Mogoče se je zaradi ugoto-
vitve, da vse ne gre več tako kot nekoč, umaknil v neke vrste samoto.

V Trepetliki zadnja leta ni imel neke formalno pomembne vloge, imel pa je 
vlogo – kot se je večkrat izrazil – »angleškega princa Filipa«.V društvu je 
bil zelo priljubljen, predvsem zaradi svoje neposrednosti. Imel je tudi redko 
lastnost, da je znal poslušati sogovornika, in to do potankosti. Njegova priro-
jena simpatičnost nam ga je priljubila – z vsemi zanj tako značilnimi miselnimi 
iskricami. Zato ga nikoli ne bomo pozabili.

Franci Kolman
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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

Glavna urednica: Vida Šet
Uredniški odbor: Alenka Šet, Vida Šet, Franc Kolman

Jezikovni pregled: Alenka Šet
Prelom: Marko Čuk

Tisk:
JAZZ TISK, d.o.o., Litija

Naklada:
800 izvodov

Ljubljana, december 2013

Slika na naslovni strani:
Člani društva Společnost ParkinsonVsem sponzorjem najlepša hvala!

Donacije lahko nakažete na transakcijski račun 02014-0016407805 (davčna 
številka 73931250).

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

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

SoNAS d.o.o.
Vas 45, 1360 Vrhnika

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

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

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

FIHO
Stegne 21 c, 1000 Ljubljana




