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O pomenu vzdrževanja telesne kondicije Parkinsonika

Za nas Parkinsonike je pogost pojav okorelost, upočasnjenost, motnje ravnotežja , ki 
imajo za posledico padce, zmanjšanje telesne moči in tresenje. Poleg motoričnih pa nas 
tarejo tudi psihične težave od spreminjanja razpoloženj, slabšanja spomina, upočasni 
se mišljenje, govor postaja tišji in manj razločen, prihaja do motnje spanja, če naštejem 
samo najpogostejše.

Mnogo teh težav premagujemo z jemanjem zdravil, katerih učinek z leti popušča. 

Primeri iz prakse so pokazali, da se Parkinsonikom, ki so redno telesno aktivni izboljša 
kakovost življenja, lažje opravljajo vsakodnevne aktivnosti in upočasni se napredovanje 
bolezni. In ena od takih fizičnih in mentalnih aktivnosti je tudi Nordijske hoja (v nada-
ljevanju NH), ki jo v društvu Trepetlika izvajamo že četrto leto.

Nordijska hoja

NH je ena najbolj učinkovitih, celovitih, varnih in dostopnih telesnih dejavnosti, ki je 
izvedljiva v vseh letnih časih in primerna za ljudi vseh starosti in telesne pripravljenosti. 

Z nordijsko hojo izboljšamo splošno počutje in ohranjamo telesno pripravljenost in gib-
ljivost. Je idealna terapija za ljudi, ki bi radi zmanjšali vpliv motoričnih težav na kvaliteto 
svojega življenja in se začeli rekreirati. Samo začeti je treba.

NH ali hoja s palicami, kot ji pravijo, je ena od tehnik hitre hoje, ki pa je od same hitre 
hoje za kar tretjino bolj učinkovita. Strokovnjaki ocenjujejo, da je pri pravilno izvedeni 
NH aktivnih kar 90 odstotkov vseh mišic. Izboljša se vzorec hoje, saj koraki postanejo 
aktivnejši in daljši, nihanje rok izrazitejše, kar vodi k bolj pokončni drži. 

V primerjavi s klasično hojo so učinki vadbe NH naslednji: 

•	 Poraba kalorij se v primerjavi s klasično hojo poveča za 20-40 %.

•	 Srčni utrip je višji za cca. 20 ud/min in poraba kisika je večja za 25 %.

•	 Zmanjšuje se ali odpravljajo bolečine v vratu, ramenih in križu.

•	 Omogoča razbremenitev skočnega in kolenskega sklepa, kolka in hrbtenice.

•	 Učvrsti mišice nog in zadnjice ter prsne, trebušne in hrbtne mišice.

•	 Lajša nespečnost.

•	 Povečuje samozavest.



•	 Zmanjšuje povečan apetit in s tem omogoča permanentno hujšanje.

Za NH ne potrebujemo veliko opreme. Najpomembnejše so palice za NH, ki so name-
njene odrivanju, dodatni zaposlitvi mišic gornjega dela telesa s čemer razbremenimo 
sklepe spodnjega dela telesa in hrbtenice.

Palice za NH imajo posebej oblikovani ročaj in pašček – rokavičko. Le-ta omogoča ne-
moten pretok krvi. Pri pravilnem razpiranju in zapiranju dlani, se mišice rok in ramen 
izmenično napenjajo in sproščajo. 

Ker so palice za NH (v nasprotju s pohodnimi palicami) izdelane iz posebnih materialov 
(steklena vlakna + karbon), so zelo lahke in ublažijo trde vibracije s tlemi.

Čeprav je nordijska hoja dokaj preprosta, enkrat, ko jo osvojite, pa morda le ni odveč 
priporočilo strokovnjakov, da naj se popolni začetniki udeležijo katerega od organizira-
nih tečajev. In tudi s tem namenom organizira društvo Trepetlika vadbo NH pod vod-
stvom učitelja in inštruktorja NH.

NH koristi zdravju le v primeru, da poteka v skladu s cilji in doktrino NH .

Vaje NH ob Koseškem bajerju v Ljubljani

Redna vadba NH Parkinsonikov in njihovih 
skrbnikov poteka pri Koseškem bajerju v Lju-
bljani po Poti spominov. Vsa leta do septembra 
2012 je NH zelo uspešno vodila inštruktorica 
NH Andreja Kancilija. Ker je v septembru 2012 
rodila zelo lepo punčko Marino jo pri vodenju 
vadbe nadomešča Parkinsonik Jurij Smerdelj, 
učitelj in inštruktor nordijske hoje.

V Društvu Trepetlika smo cilje NH prilagodili specifični populaciji Parkinsonikov in 
sicer:

•	 Naučiti se pravilne NH z upoštevanjem gibnih značilnosti parkinsonikov tako v 
celoti kot pri vsakem posamezniku (individualen pristop)

•	 S posebej prilagojenimi vajami in redno vadbo NH zmanjševati in delno odprav-
ljati okorelost, upočasnjenost, motnje ravnotežja, preprečevanje padcev in ohranja-
nja moči.

•	 Z vključevanjem posebnih mentalno spodbujajočih vaj premagovati psihične 
spremembe in težave od spreminjanja razpoloženj, ohranjati spomin in razvijati po-
zitivno mišljenja. 



•	 S poudarjanjem pomena skupnega druženja in razgovorov med NH oblikovati 
in krepili medčloveške in prijateljske vezi, dobre medsebojne odnose ter preseči osa-
mljenost in odtujenost.

•	 S hojo v naravi in na svežem zraku naj bi občutili darove, ki nam jih ponuja 
in daje narava (pogled na naravo, travnike, značilnosti gozda, toplota sonca, paleta 
čudovitih barv, in njenih odtenkov, značilni vonji v naravi, pesem vetra in tišine v 
naravi ipd.) ter si poglabljali pozitiven odnos do narave.

•	 Razvijanje dobrih odnosov med Parkinsoniki in njihovimi skrbniki. 

Vsak torek se zberemo od 15.00 do 15.15 ure pri “Cvičku”. To je prijetna gostilna pri 
Koseškem bajerju, ki ima tudi dovolj parkirišč. Septembra so se prijavili za NH Sonja, 
Janez, Rozi, Ana, Klara, Anica, Martin, Matjaž, Tone, Sašo, Rado in Štefan. Ponavadi 
izvaja vadbo 7 do 8 parkinsonikov. 

Anica je, na pobudo učitelja NH Jurija prevzela pregled prisotnosti. Udeleženem, ki ni-
majo svojih palic za NH brezplačno posodimo palice od društva Trepetlika. Pri obeh 
opravilih ji pomaga Ana. 

Ana vedno s seboj pripelje mamo Klaro, parkinsonko, ki pa ne zmore hoditi po nordij-
sko, zato se sprehaja okoli Koseškega bajerja in uživa v naravi in na svežem zraku. 

Tudi Tone ima s seboj svojo soprogo, ki mu je skrbnica in se zaenkrat brez palic sprehaja 
po Poti spominov s svojimi prijateljicam. Povedala nam je, da se še ni odločila za NH 
pri Društvu Trepetlika. No, pa še malo počakajmo. Je pa povedala, da je Tone, odkar 
nordijsko hodi postal veliko bolj komunikativen in radoživ in energetsko močnejši. To 
opažamo tudi člani skupine.

Predno odidemo na prostor za ogrevanje vedno počakamo Rozi. Ona stalno prihiti z 
rahlo zamudo, pride pa vedno. Ji oprostimo, ker je med nami najstarejša in zelo komu-
nikativna. Koliko let ima? To pa je naša skrivnost.

Uvodna ogrevalna vadba se prične s pozdravom soncu. Zakaj? Kljub tem, da so bili trije 



torki dopoldne deževni se je v času vadbe pokazalo sonce, zato se mu , za ta dar vedno 
posebej zahvalimo.

Po pozdravu soncu , dva izmed prisotnih ob pogledu vsakega v oči povesta njegovo 
ime. S tem se člani skupine tesneje povezujemo, razvijamo tesnejše povezave in urimo 
spomin.

Ogrevanje vodi Jurij. Lažje ogrevalne vaje predstavijo članom skupine tudi udeleženci 
sami. S tem jih navajamo na samostojnost in nastop pred skupino. 

Pričnejo z razmigavanjem oz. ogrevanjem telesa od glave navzdol, do sklepov na nogi. 
Večina vaj se izvaja s palicami za NH. 

Vedno sta v ogrevanje vključeni vsaj dve vaji, ki sta miselno dokaj zahtevni in zahtevata 
od udeležencev močno koncentracijo. Ker vaja dela mojstra, če mojster vadi, ju večina 
po večkratnih ponovitvah tudi dobro obvlada. Za to so vsi deležni posebne pohvale.

Sledi hoja po Poti spominov. Dolžina trase je 2400 m, skupaj 4800 m. Učitelj dela tako s 
skupino, kot s posamezniki. Vsakemu napredku posameznika in skupine sledi konkretna 
pohvala in spodbuda. Nekako na polovici vadbe se ustavimo in se dogovorimo, na kaj 
bomo v nadaljevanju hoje posebno pozorni (dolg korak, stopanje na peto in odriv na 
prstih, odriv s palicami ipd.). Vedno si izberemo le eno zadevo in jo utrjujemo. 

Med najhitrejšimi in tudi zelo vztrajnimi hodci je trenutno Sašo. Sašo je včasih tekel na 
smučeh, zato mu NH ne dela problemov. Ima pa še brata Parkinsonika, ki pa je prišel na 
vadbo le enkrat. Mogoče se še premisli. Baje je zelo sramežljiv.

Do sedaj je bil najbolj vztrajen in najhitrejši Rado. No pa da vam povem dogodek z ene 
izmed zadnjih vaj v naravi. 

Hodiva skupaj z Radotom in nekako na pol poti me opozori Ana, pa tudi sam opažam, 
da se mu korak krajša, noge zatikajo, da postaja vse bolj odsoten, kar je ravno obratno 
od njegove radoživosti in vztrajnosti. Ko ga zaskrbljeno vprašam, kaj da mu je, mi pove, 
da je pozabil popoldne vzeti tableto, s seboj pa nima nobene. 

Najprej smo ga želeli odpeljati domov, a je nemogoč pristop z avtom. Pa se oglasi Anica, 
da ona jemlje enake tablete kot Rado in da jih ima v avtu. In takoj se odpravi po 1,5 km 
dolgi poti (seveda je dolžina v eno smer), do svojega avta. Ker je dolgo ni, se ji odpravi 
nasproti naš hitri hodec Sašo. In že po 10 minutah, ga zagledamo, kako v obliki troko-
raka NH z nasmehom na obrazu hiti proti nam. Na njegovem licu je razbrati pa zelo 
obetaven izraz. In res ima tableto, ki jo Rado vzame kar brez vode, le s slino. Po cca 15 
minutah je že spet naš hitri Rado. 

Tudi v tem primeru sta medsebojna pomoč in skrb eden za drugega ponovno naredili 
izpit z odliko. 

Na zaključku vadbe naredimo še vaje raztegovanja, ki preprečijo morebitne bolečine v 



nogah in rokah. Kot zadnja vaja je še zahvala soncu, da nam je bilo vreme tako dolgo 
naklonjeno.

Občasno imamo najvztrajnejši hodci zaključek v gostilni Cviček, kjer popijemo kakšno 
brezalkoholno pijačo, posameznice/ki pa si privoščijo tudi tortico. Povedo, da so zelo 
dobre. No prest pa največkrat nimajo, ki jih ima zelo rad naš učitelj NH. 

Tako nam ob prijetnem klepetu, pa tudi dobrih vicih mine še ena vadba NH.

Vaje NH v prostorih društva Trepetlika

Na pobudo več članov društva in njihovih skrb-
nikov, ki so se udeleževali NH v naravi smo v za-
četku decembra 2012 pričeli z vadbo v društvenih 
prostorih v Šiški. Srečanja potekajo ob torkih od 
15.00 do 17.00 ure. Ko bo vreme primerno bo 
potekala vadba ponovno v naravi ob Koseškem 
bajerju.

Telesne vaje ne vlivajo le na izboljšanje motorike, 
ampak se izboljšuje tudi miselni tok in spomin. 

Ker potekajo vaje v prijetnem okolju se zboljšuje počutje in razpoloženje. Parkinsonik se 
počuti manj “bolnega”, postaja bolj samostojen in samozavesten.

Cilje vadbe v zimskem času smo nekoliko prilagodili in sicer:

•	 Ohranjanje motorične kondicije obolelih s Parkinsonovo boleznijo s pomočjo 
fizikalnih vaj.

•	 Ogledi filmskih posnetkov v zvezi z NH , ustrezna vadba v prostoru, ter razgovori 
o videnemu.

•	 Ob dnevih primernih za hojo zunaj, oditi na do 45 minut dolgo hojo po trasi, ki 
smo si jo določili v bližnji okolici. Ogrevanje in zaključek pa naj bi potekal v dvorani 
Trepetlike. 

•	 Vaje spomina in podobno 

•	 Družabne igre in druženje ob dnevih, ki nam vreme preprečuje vadbo v naravi.

Do sedaj smo imeli le eno srečanje, ki je potekalo v odličnem vzdušju. Ob gledanju video 
posnetkov vaj za ogrevanje, ki so jih prisotni sproti izvajali so ugotovili, da je tudi vadba 
NH v prostoru lahko zanimiva in koristna. O samem poteku bomo še poročali.

Rozi nam je prinesla slastne piškote, ki so nam na zaključku še polepšali vadbo. 



Nordijska hoja na 12. taboru Parkinsonikov in njihovih 
skrbnikov v Izoli, oktobra 2012

Letos jeseni je tabor potekal prvič v Izoli v hotelu »Dva topola«. Mislim, da je bila o se-
litev jesenskega tabora iz dokaj mrzlih Lokev v toplejši kraj ob morju modra odločitev. 
Pogoji za izvajanje programa so veliko boljši, pa tudi bližina mesta Izole je na udeležence 
vplivala zelo ugodno.

Tudi letos je bil v program tabora vključena NH. Za izvedbo programa je bi s strani 
Cvetke Likar , predsednice društva Trepetlika in Lidije Ocepek, strokovne vodje tabora 
zaprošen Jurij Smerdelj. Nadomestil naj bi zaradi porodniškega dopusta odsotno An-
drejo Kancilija.

Ker je tabor potekal tri dni, NH pa je bila na programu le en dan v trajanju dveh ur je bila 
obema vodjema predstavljena zamisel o NH, ki naj bi potekala vse dni v jutranjih urah. 
Seveda samo za tiste udeležence, ki bi se za to odločili, torej fakultativno.

Ker je bilo doseženo soglasje o predlogu je Jurij Smerdelj v četrtek ob predstavitvi pro-
grama tabora povabil udeležence tabora na jutranji »zbujevalni« program NH.

In kako naj bi jutranji program NH potekal v petek, soboto in nedeljo?

•	 Vsi zainteresirani (pričakujemo skupino do 7 udeležencev) se pričnemo zbirati 
od 07.30 ure dalje pred hotelom, pod teraso. Sledila bi izposoja palic za NH in evi-
dentiranje prisotnosti.

•	 Pričetek praktičnega dela NH bi bil od 07.45 ure do 08.10 ure – zaključek

•	 Ob 08.15 uri odhod na zajtrk.

•	 V soboto zvečer bi predstavili zainteresiranim posnetke NH s tabora na Lokvah.

•	 Ker je tokrat pričetek jutranjega dela predavanj ob 09.30 uri je to možno tudi 
izvesti in ne bo časovne stiske.

Bila je pa še ena dilema. Ves dan je deževalo in tudi napoved za četrtek je bila podobna.

S tesnobo pri srcu in tresočih nog se v četrtek zjutraj napotim na zborno mesto, da vi-
dim, kdo se je odločil, da tako zgodaj pride na vadbo. In glejte presenečenje, zbranih je 
bilo kar 13 udeležencev tabora, tako parkinsoniki kot njihovi skrbniki. 

Prišli so Marjeta, Tomaž, Rozi, Olga, Vlasta, Anton, Olga, Marija, Ana, Blaž, Vlasta, 
Ivanka in Jože.

Kasneje so se nam pridružili še Gordana, Valda, in Boris.

In še drugo presenečenje, če ne že kar čudež. Tudi dež je prenehal ob 07.30 uri.



Po razdelitvi palic in evidentiranju smo se tudi poimensko spoznavali. Vsakič so morali 
trije udeleženci poimenovati vsakega posebej. Pri 13 je to kar zahtevna naloga za krat-
kotrajni spomin. Bili smo v večini uspešni. 

Sledile so vaje ogrevanja, ki smo jih izvedli pod 
teraso. Da jo imamo je velika prednost. Nato 
pa smo odpravil na sprehod ob obali rahlo va-
lovečega morja in pod palmami, ki rastejo v 
parku okoli hotela. Tokrat je bil poudarek na 
skladnosti nog in rok ter podaljšanemu kora-
ku. Skoraj vsi so oba cilja uspešno dojeli in ju 
med hojo udejanjili, zato so bili deležni tudi 
pohvale. 

Pa hitro nazaj, nekaj vaj za zaključek vadbe, pozdrav soncu, da nam je naklonil vsaj med 
vadbo prenehanje dežja (ko smo se vračali je že pričelo spet rahlo rositi) in na zajtrk. 
Na zaključku vadbe so bili udeleženci deležni zahvale in pohvale, da so prišli na vadbo.

Ko smo prišli v jedilnico smo bili zelo opaženi in pohvaljeni s strani ga. Cvete in ga. 
Lidije.

In tako je vadba potekala tudi v soboto in nedeljo zjutraj.

Posebej zanimivo je bilo v nedeljo zjutraj, ko prišli ob 07.30 tudi trije, ki so pozabili pre-
makniti svoje ure za eno uro nazaj. No pa tudi tista ura nam je hitro minila ob klepetu 
in izmenjavi izkušenj z boleznijo.

Če zaključim!

Vključitev nordijske hoje v program aktivnosti Parkinsonikov se je pokazal za koristna 
in zelo dobro sprejeta aktivnost.

Na zaključku tabora so vsi, ki so se v jutranjih urah udeležili NH izrazili zadovoljstvo in 
zahvalo, da jim je bilo to omogočeno, bili pa so tudi oni posebej pohvaljeni. Razšli smo 
se v zelo prisrčnem vzdušju, saj smo se bolje spoznali in tako tudi bolje razumemo drug 
drugega pri prenašanju tegob pa tudi lepih trenutkov, ki jih doživljamo parkinsoniki. 

Zahvalili smo se tudi ga. Cveti Likar in ga. Lidiji Ocepek, ki sta nam namenili veliko 
naklonjenost in omogočili dodatno vadbo NH.

Dogovorili smo se, da se še srečamo.

mag. Jurij Smerdelj 
Parkinsonik


