
Srečanje v Zdravilišču Laško, 22. 5. 2019 

 

V sredo, 22. 5. 2019, smo se v okviru skupinske hidroterapije, ki poteka v 

Zdravilišču Laško in se jo udeležuje 22 članov iz Gorenjske ter osrednje 

Slovenije, zbrali na srečanju članov Trepetlike in zainteresirane javnosti.  

 

Po uvodnem nagovoru predsednice je svoje znanje s predavanjem pod 

naslovom Ko bolezen napreduje z nami podelil prim. Dušan Flisar, dr. med., 

spec. nevrologije. 

     

 



Med predavanjem nam je povedal, da je za napredovanje Parkinsonove bolezni 

značilno slabšanje motoričnih simptomov, ki jih sprva lahko obvladujemo s 

simptomatsko terapijo. Nato se z leti pojavijo dodatne motorične komplikacije, 
ki so povezane z dolgotrajnim zdravljenjem in napredovanjem bolezni. V pozni 

fazi bolezni pride v poštev zdravljenje s črpalko, ki kontinuirano dovaja zdravilo 
ali možganska operacija, s katero stimuliramo globoka možganska jedra, kar 
zmanjša motorične simptome bolezni.  

Trenutno lahko zdravimo samo simptome bolezni. Glavni cilj sodobnih raziskav 

je zato najti zdravilo, ki bo preprečilo ali upočasnilo Parkinsonovo bolezen. 

Pričakovanja, da bo zadostovala samo ena učinkovina, so verjetno preveč 
optimistična, saj so v razvoju bolezni udeleženi številni celični procesi, na katere 

bo potrebno sočasno vplivati. Raziskave sedaj potekajo tudi na področju genske 
terapije, celične transplantacije in cepiv, ki bodo preprečevala kopičenje 
škodljivih beljakovin v možganih. 

Večji preboj na tem področju je možno pričakovati šele v naslednjih desetih 

letih. 

Z dr. Flisarjem smo se pogovarjali o tem, da se mnogo ljudi poslužuje 
alternativnih načinov zdravljenja. Vsem, ki se tovrstnih terapij poslužujejo, je 

priporočil, da se pred tem posvetujejo s strokovnjakom nevrologom. 

Ker se vedno pojavi veliko vprašanj na temo konoplje, smo že v marcu na 
srečanje na Debelem rtiču povabili dr. Moniko Simerl, ki nam je spregovorila o 

tej problematiki in nam predstavila delovanje konoplje. Osebe, obolele za 

parkinsonovo boleznijo, smo povabili k reševanju anketnega vprašalnika na to 
temo. Anketa je še vedno na voljo, nekateri ste jo izpolnili tudi na tem srečanju. 
Anketa bo analizirana, izsledki oz. rezultati pa bodo predstavljeni v eni od 

naslednjih številk Trepetlike in na naši spletni stani http://www.trepetlika.si/. 

Po predavanju je prim. Flisar odgovoril na mnoga vprašanja, ki nas begajo. 
Vprašanja, ki se vam v zvezi z boleznijo porajajo, lahko na zgoraj omenjeni 

spletni strani zastavite tudi sami. 

Zaključna beseda je pripadla Marijanu Mohoriču, vodji gorenjske regije. Vsem 
se je zahvalil za sodelovanje ter poudaril, da je poleg izobraževalne plati takih 
srečanj zelo pomembna tudi socialna, saj se lahko člani med seboj družijo, 

http://www.trepetlika.si/


povezujejo, si izmenjajo mnenja in koristne nasvete ter eden drugemu 

pomagajo na poti naprej. 

 

S tem namenom smo že pripravili naslednje srečanje, ki bo v sredo, 12. 6. 2019 

ob 17. uri potekalo v Radovljici, in sicer v knjižnici A. T. Linharta, na Vurnikovem 

trgu 1, Radovljica. Svoje znanje bo z nami delila Nina Križnar Zupančič, dr. med., 
spec. nevrologije − s predavanjem Parkinsonova bolezen; prepoznavanje in 

zdravljenje. Vabljeni! 

Pri izvedbi srečanj nam pomagajo donatorji in 

 

 

       

 

Zapisala Mirjam Martini Gnezda 


