
PROŠNJA ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI 

 

Spoštovani! 

Pod mentorstvom prof. dr. Irene Hočevar Boltežar in prof. dr. Zvezdana Pirtoška pripravljam 

magistrsko delo z naslovom MOTNJE GOVORA IN POŽIRANJA PRI OSEBAH S PRETEŽNO 

TREMOROZNO IN PRETEŽNO AKINETIČNO OBLIKO PARKINSONOVE BOLEZNI. 

Zanima nas, kako pogosto se pojavljajo težave z govorom in požiranjem pri osebah s 

Parkinsonovo boleznijo, kakšne so te težave in ali se pojavljajo že v začetni fazi bolezni. Prav 

tako bi želeli preveriti, ali obstajajo oziroma kolikšne so razlike v sposobnosti požiranja in 

govora pri različnih oblikah Parkinsonove bolezni, tremorozni in akinetični.  

Da bi prišli do potrebnih podatkov, potrebujemo sodelovanje oseb s Parkinsonovo boleznijo . 

Glede na to, da vi sami najbolje razumete posledice Parkinsonove bolezni, vas naprošamo za 

pomoč. Vaše sodelovanje v raziskavi je izjemno pomembno in pomeni neprecenljiv prispevek 

pri pridobitvi relevantnih podatkov.  

Da bi pridobili pomembne podatke, smo sestavili vprašalnik o motnjah požiranja in govora. V 

primeru, da se odločite za sodelovanje, vam bomo vprašalnik poslali na dom. Izpolnjevanje 

vprašalnika vam ne bo vzelo več kot 15 minut. Vprašalnik je anonimen, hvaležni pa bomo, če 

nam boste dovolili dostopiti tudi do vaših podatkov iz medicinske dokumentacije. Če nam 

boste to dovolili, je na koncu vprašalnika pisna izjava, katero prosim podpišite. Takoj po 

zajemu medicinskih podatkov jih bomo dalje vodili pod šifro, tako da bo razpoznava bolnika 

iz njih nemogoča. Če ne želite, da dostopamo do vaših medicinskih podatkov, dovoljenja ni 

potrebno podpisati, hvaležni vam bomo že za podatke iz vprašalnika. Vsi podatki, ki jih bomo 

dobili v raziskavi, bodo uporabljeni zgolj za namene raziskave in bomo z njimi ravnali skrbno 

in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Poleg vprašalnika vam bomo priložili tudi 

kuverto, ki jo boste z izpolnjenim vprašalnikom poslali na Nevrološko kliniko (naslovljeno na 

prof. dr. Zvezdana Pirtoška). Vsi stroški pošiljanja bodo kriti z naše strani.   

Pridobljena spoznanja bodo pripomogla k razumevanju specifik motenj požiranja in govora 

pri Parkinsonovi bolezni. Na podlagi tega znanja bi lahko v bodoče hitreje prepoznali 

morebitne težave ter nudili pravočasno in kakovostno pomoč že ob prvih odstopanjih na 

področju požiranja in govora.  



Če ste pripravljeni sodelovati v raziskavi, me prosim kontaktirajte na e-mail: 

dasa.rajh@gmail.com ali tel. številko 031 503 606 (Daša Rajh). Na voljo sem vam tudi za 

kakršna koli vprašanja v zvezi z raziskavo.  

Ugotovitve raziskave bomo posredovali tudi Društvu Trepetlika, tako da se boste lahko z 

njimi seznanili tudi vi.  

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo. 
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