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Konec meseca avgusta je bilo Društvo Trepetlika s strani naše krovne organizacije EPDA povabljeno na Srečanje 
v Bruselj. Udeležili smo se ga predsednica Cvetka P. Likar, strokovna sodelavka Mirjam M. Gnezda in predstavnik 

bolnikov, ki so zboleli mladi(med 21-45 let) Branko Šmid. 

Ena od prednostnih nalog EPDA je spodbuditi nosilce odločanja v EU, naj poslušajo in ukrepajo glede njihovih 
priporočil za smiselno politično spremembo za vse ljudi, ki imajo parkinsonovo bolezen (PwPs). Ključni del Epdine  
strategije zagovorništva v letih 2018 in 2019 je izpodbijanje in odpravljanje sedanjih napačnih predstav, da je 
Parkinsonova bolezen samo bolezen starejših ljudi. Tako so 9. in 10. 10. 2018  organizirali razstavo in okroglo mizo 
v Evropskem parlamentu . Imeli smo  možnost osebnih srečanj z nosilci odločanj iz naših držav, katerih cilj je 
izobraževanje nosilcev odločanja EU o razširjenosti in vplivu mladih, ki imajo parkinsonovo bolezen pa tudi na 
splošno o PB.  
 

 
  
Prvi dan smo se tako udeležili otvoritve razstave danskega fotografa, ki je tudi samo kot mlad zbolel za PB. V sliki 
in besedi je predstavil svoje sotrpine iz evropskih držav. Večina zgodb se po štirih letih, ko je pričel nizati zgodbo 
za zgodbo, ne konča dobro…Bolezen, ki se pojavi že v mlajši dobi, med 21 in 45 letom,  in je kot takega doletela 
tudi našega Branka, se uvršča med redke bolezni: 
 

Disease definition 

Young-onset Parkinson disease (YOPD) is a form of Parkinson disease (PD), characterized by an age of onset 
between 21-45 years, rigidity, painful cramps followed by tremor, bradykinesia, dystonia, gait complaints and falls, 
and other non-motor symptoms. A slow disease progression and a more pronounced response to dopaminergic 
therapy are also observed in most YOPD forms. 
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sla  

Poslanka Margaret H. in tudi slovenski predstavnik v komisiji za zdravje g. Lojze Peterle. Le ta je poudaril, da 

zdravje ni samo problem ljudi, zdravnikov…ampak tudi problem politike. Obljubil nam je pomoč. 

 

 

 

Vsak izmed nas se je predstavil, naš Branko je bil absolutno svetla točka; bolnik že 32 let, pa je izgledal mnogo 
bolje kot večina izmed njih.  

Popoldne smo se preselili na sedež družbe Grayling, katere predsednik g.Russell Patten,  je bil naš gostitelj.  

Eno izmed glavnih problemov, ki smo jih izpostavili na okrogli mizi je, kako prepričati odločevalce, da nas podprejo. 
Kako naučiti oz. izobraziti te iste ljudi, ki sprejemajo odločitve. Kako vzbuditi pozornost. Kako najti ambasadorja, ki 

nas bo predstavljal. Pred nami je dolga pot, vendar pa moramo imeti ambicije in vizijo. Sklicatelji- EPDA, ki želijo 
biti moderatorji, ne pa vodje naše skupine, so sklepali, da bodo(bomo) zbudili večje zanimanje pri politikih, če 



predstavimo mlade bolnike. Od tod tudi izvira ideja za srečanje in želja po ukrepanju. Bolezen je ista tudi v starejši 
dobi življenja, vendar je ogromna razlika med tem, da zboliš pri tridesetih ali pa pri sedemdesetih letih. 

Strinjali smo se, da obravnava bolezni ni le obravnava nevrologa temveč tudi psihologa, terapevta, logopeda, 

fiziatra, fizioterapevta…. Da je nujno potrebno zgodnje oz. takojšnje zdravljenje in da pomembno vlogo igra fizična 
aktivnost oz. redna vadba pri bolnikih.  

Ena izmed mladih bolnic, Claire, je rekla: Dolgčas mi je!!! Vedno eno in isto…isti ljudje, ista debata…zgodi pa se 
en velik NIČ. Kaj ni že čas za UKREPANJE? 

Strinjali smo se, da je potrebno bolnikom zagotoviti razumno namestitev oz. delo v službi. Ljudje morajo delati, biti 
potrebni…vendar prilagojeno njihovim zmožnostim, ki so zmanjšane in omejene zaradi bolezni. Ljudje morajo ostati 

aktivni. Tiste, ki ne delajo, je potrebno opogumiti, da se vrnejo nazaj v službo. 

Nekaj stavkov, ki so jih izrekli navzoči bolniki: Parkinson je sexy; Sedaj je najboljši čas, da imam PB; Ne bom umrla 
z njim! 

Moderator EPDA je izpostavil vprašanje kaj želimo oz. kaj bomo kot skupina podprli: zdravljenje ali raziskave. Tukaj 

se je naša enotnost končala. Nekateri za zdravljenje, drugi za raziskave, da se čimprej najde vzrok oz. zdravilo. Mi, 
predstavniki Društva Trepetlika smo zavzeli stališče, da je potrebno OBOJE, da se to ne more in ne sme razdeliti 
samo na eno ali drugo.  

Čeprav na koncu nismo sprejeli konkretnih sklepov, se želimo premakniti na EVROPSKO RAVEN in ZAČETI 
UKREPATI. 

V luči tega srečanja smo ob prvi priložnosti sklicali skupaj slovenske bolnike, ki so zboleli mladi. Srečanje smo imeli 
na Debelem rtiču, kjer je sočasno potekal 24. Tabor. Srečanja se je udeležilo 7 bolnikov in 6 skrbnikov. Navzočim 
je predsednica predstavila Bruseljsko srečanje in tamkajšnjo debato ter zavzemanje EPDA, da začne borbo za 
boljši položaj mladih bolnikov. Vsak od njih je na kratko predstavil svojo zgodbo. Zaključki so podobni oz. isti kot 
na evropski ravni; bolniki imajo največje težav z zaposlitvijo, partnerstvom, eksistenco.  

 

 



Potrebujejo obravnavo tudi drugih specialistov kot so npr. psihologi, psihiatri, družinski terapevti, socialni delavci… 

Na našem srečanju je prisostvovala tudi parkinsonska sestra Lidija Ocepek. Povedala je nekaj o svojih izkušnjah 

ter se strinjala z nami, da taki bolniki potrebujejo drugačno obravnavo; predvsem več psihološke pomoči.  

Čakamo zaključke EPDA, zbiramo zgodbe mladih slovenskih bolnikov ter pripravljamo strategijo, kako doprinesti k 
skupnemu ukrepanju. Budno spremljamo razpise, predvsem bi se radi prijavili na razpis za redke bolezni, ki smo 

ga v preteklosti že zasledili. Sklenili smo tudi, da bomo skupino mladih večkrat zbrali skupaj z namenom pomagati. 

Zgodbe slovenskih  bolnikov: 

Sem I., star 46 let. PB so mi ugotovili pri 38 letih. Moj nevrolog je dr. Milica Kramberger. Trenutno prejemam 

Stalevo 100 in 125 5x na dan. Žal se poleg bolezni , ki me je doletela moram ubadati tudi s finančnimi problemi. 
Na invalidski komisiji so mi dodelili 4 urni delavnik in ostre pogoje dela; dvig do 8kg, prepoved dela s strankami, 

delo brez stresa…Ker mi v firmi, kjer sem delal niso mogli omogočiti takšnega dela, so me odpustili. Sedaj sem 4 
ure invalidsko upokojen in 4 ure na Zavodu za zaposlovanje. Moje nadomestilo znaša 320e, kar mi omogoča------

da ne morem ne živeti ne umreti!!!Zdi se mi prav, da izpostavim ta problem in hvala Društvu Trepetlika za 
podporo 

Sem M., stara 48 let. Za PB sem zbolela pri 43 letih, diagnoza pa je bila postavljena pri 46 letih. 
Bolezen mi je vzela najlepša leta življenja...Odvzeta mi je  vsa radost, ki bi jo lahko preživela z vnučki, kajti 
zaradi  bolečin in težke hoje, se težko gibljem in igram z njimi.  Bolezen tudi zelo vpliva na odnos s partnerjem. 
Odvzeta so mi čustva, večinoma jih ne občutim, če pa jih, so pa nekontrolirana. Odvzeta mi je tudi  moč in radost 
življenja. 
 
Sem B. , star sem 50 let.Za diagnozo sem izvedel pred dvema letoma. Bilo je težko obdobje saj nisem bil zmožen 
za delo. Bil sem v staležu 5 mesecev, nato sem dobil odpoved. 
Doma sem bil 7 mesecev ,nato so me poklicali nazaj. Začel sem spet delati 1.septembra 2017. 
Nato se je stanje poslabšalo in sem že od aprila 2018 na bolniški. 
Zato sem zaprosil za 4 urno delo, kar pa so mi iz ZZZS tudi ta mesec odobrili. Zdaj samo upam, da mi bo podjetje 
podaljšalo pogodbo ,ki se mi izteče z 31.12.2018. 
 
Drugače bom pa finančno odvisen od partnerice, pa tudi hčer še študira in rabi najino denarno podporo. 
Če bom ostal brez službe ne bo ravno rožnato finančno stanje tako da upam na najbolje. 
 
 
 


