
SREČANJE IN POGOVOR Z PARKINSONSKO SESTRO, GOSPO LIDIJO OCEPEK, 
NOVO MESTO 
 
V torek, 8. maja 2018 ob 14. uri smo se  člani društva Trepetlika iz Dolenjske srečali na 
pogovoru z parkinsonsko sestro, gospo Lidijo Ocepek in predsednico društva, gospo Cvetko 
Likar. Glede na to, da člani društva nimamo lastnega prostora, smo gostovali v Domu 
starejših občanov Novo mesto, kjer bivata  tudi dve naši članici. Uvodoma sta nas pozdravili 
socialna delavka doma in vodja programov ter nam zaželeli uspešno delo. Na srečanju pa je 
ostala ena izmed medicinskih sester doma, ki se je želela podrobneje seznaniti s 
Parkinsonovo boleznijo. Pridružila sta se tudi dva stanovalca doma, nečlana društva. 
 
Glede na prisotnost nečlanov društva sem članica, Vlasta Tomazin, kratko predstavila delo 
in pomembnost društva in nekajletno požrtvovalno in nepogrešljivo delo parkinsonske sestre 
Lidije in predsednice društva Trepetlika, gospe Cvetke. 
 
Nato pa je povzela besedo gospa Lidija, ki nam je obnovila in dopolnila znaje o bolezni, 
razložila zdravljenje bolezni v vseh fazah. V zadovoljstvo  nas bolnikov smo ji lahko 
postavljali vprašanja in ji predstavljali probleme, ki nas težijo. Dobili smo odgovore, opozorila 
in pojasnila. Za nas bolnike, ki se dnevno soočamo s težavami, veliko pomeni, da vprašanja 
postavljamo individualno in da  prejmemo strokovni odgovor, da izmenjujemo informacije in 
se in se tudi učimo kvalitetnejšega življenja ko bolezen že napreduje. 
 
Člani so tudi sprožili vprašanje  o obnovitveni rehabilitaciji za PB. Gospa Cvetka je pojasnila, 
da je vloga za priznanje pravic do obnovitvene rehabilitacije še vedno  v postopku pri 
Zavodu za zdravstveno varstvo in da so postopki dolgotrajni. Vsi člani smo ponovno izrazili 
podporo prizadevanju društva in jasno povedali, da tako kot oboleli z drugimi 
ekstrapiramidalnimi motnjami in boleznimi tudi oboleli z PB, nujno potrebujemo obnovitveno 
rehabilitacijo v okviru pravic iz zdravstvenega zavarovanja. 
 
Predsednica društva  je tudi pojasnila, da v okviru programa dela društva še vedno obstajajo 
finančne možnosti za kratko rehabilitacijo v enih izmed toplic po ustaljenem postopku s 
katerim smo se že seznanili oziroma smo te pravice že koristili  pretekli dve leti. Vzpodbudila 
nas je k organizaciji. 
 
Člani društva Trepetlika iz Dolenjske izrekamo zahvalo G. Cvetki Likar in g. Lidiji Ocepek za 
strokovno in prijetno druženje in izražamo željo, da s tovrstnimi srečanji nadaljujemo.  
 
Hvala tudi Domu starejših občanov Novo mesto, ki nam je omogočil srečanje v njihovih 
prostorih.  
 
Vlasta Tomazin 


