
Plavanje pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo 

Parkinsonova bolezen je kronično potekajoča, degenerativna bolezen ki povzroča motnjo gibanja. Kot 
taka ima lahko hude posledice pri izvajanju posameznikovih vsakdanjih aktivnosti: od dela, hoje, 

samostojnega oblačenja itd. Povzroča pa tudi omejitve pri vključevanju v športno – rekreativne 

dejavnosti, ki so potrebne za zdravje in dobrobit vsakega posameznika. Strokovnjaki velikokrat 

svetujejo ljudem z gibalnimi omejitvami vključevanje v različne programe fizikalne rehabilitacije in 
rekreacije, predvsem naj bi imelo zelo ugoden učinek na vzdrževanje fizične kondicije in mišičnega 
tonusa plavanje ter razgibavanje v vodi. Rekreacija in razgibavanje sta dokazano dobrobitna tudi za 

bolnike s Parkinsonovo boleznijo, vendar ali je za te bolnike plavanje varno? 

Bolniki z Parkinsonovo boleznijo večkrat opazijo, da so izgubili sposobnost plavanja, ali da se v vodi ne 
počutijo več varno. Razen takšnih občasnih izjav bolnikov, o plavanju pri Parkinsonovi bolezni ne vemo 
veliko. Zato tudi ne znamo dati bolnikom jasnih nasvetov ali navodil za plavanje v vsakdanjem življenju 
ali varnosti in smiselnosti vključevanja v razne programe hidroterapije, telovadbe v vodi itd.  Na 

Nevrološki kliniki v Ljubljani smo se zato odločili, da organiziramo klinično študijo z namenom ocene 
sposobnosti plavanja naših bolnikov s Parkinsonovo boleznijo. 

Namen naše študije je oceniti plavalno sposobnost čim večjega števila bolnikov s Parkinsonovo 
boleznijo in na podlagi podatkov zbranih v le-tej podati strokovno priporočilo glede plavanja. Študija 

je organizirana iz treh delov: vprašalnika, ki ga izpolnijo pacienti sami, telesnega nevrološkega pregleda 
in preizkusa plavanja pod nadzorom zdravnika nevrologa. Vsi zbirani podatki so popolnoma anonimni, 

sodelujejo pa le bolniki ki so bili že pred nastopom plavalci. S pomočjo vprašalnika izvemo pacientovo 
osebno izkušnjo ter mnenje o lastni zmožnosti plavanja pred in po nastopu bolezni. Ta informacija, 
nam v kombinaciji s podatki poteka bolezni in pregleda poda splošno oceno napredovanosti bolezni pri 
slehernem preiskovancu in nam omogoča da lahko zelo različno gibljivo zmožne posameznike 
objektivno primerjamo med saboj. Drugi del je veliko bolj zabaven – naši pacienti po svojih najboljših 
močeh preplavajo dve dolžini bazena (2 x 25 m) v prsnem slogu. Merjeni čas, v katerem preplavajo to 
razdaljo, nato primerjamo z gibljivostjo na kopnem. Študijo smo letos izvedli v sodelovanju s Trepetliko 
že večkrat – mnogi izmed Vas ste se nam pridružili na bazenu v Laškem, na Debelem Rtiču in na URI 
Soča. Skupaj smo plavali že štirikrat, in pridružilo se Vas je doslej že 80! 

Podatki, ki smo jih doslej zbrali so pokazali dobro gibljivost v vodi in precejšnjo stopnjo samostojnosti 
pri plavanju. Ocene korelacije med gibljivostjo zaradi Parkinsonove bolezni in plavalno sposobnostjo 

še ni moč podati, saj je za to potreben uraden zaključek študije. Zaenkrat lahko zaključimo le to, da 
Parkinsonova bolezen povzroča omejitev pri samostojnosti plavanja in s tem varnostni problem. 
Svetujemo plavanje pod stalnim nadzorom oz v spremstvu svojcev oziroma v spremstvu svojcev, in 

sicer v takšni globini vode kjer lahko še varno sežete z nogami do dna. 

Vaši odzivi na sodelovanje pri študiji, ki so nam zelo pomembni, so bili odlični. Veliko Vas je izrazilo 
zanimanje za ponovno sodelovanje ali vključevanje v organizirane programe plavanja in terapije v vodi. 
Naš interes je, da na podlagi pridobljenih podatkov iz študije, lahko ponudimo nekaj tudi Vam. V teku 
je organizacija plavanja z razgibavanjem v vodi pod okriljem Trepetlike, pri oblikovanju prilagojenega 

programa pa bomo svoje mnenje podali tudi zdravniki nevrologi ki smo izvajali plavalno študijo. K 
sodelovanju Vas bo v primeru interesa povabila Trepetlika. 

Zahvaljujemo se Vsakemu izmed Vas za sodelovanje. 
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