
RADOVLJICA, Srečanje članov in zainteresirane javnosti 

V sredo, 12.6.2019 smo se srečali v Radovljici. Prijazno so nas v svojih prostorih sprejeli 
sodelavci knjižnice Antona Tomaža Linharta iz Radovljice. 

V svojih vrstah smo pozdravili nečlane ter nekatere ki so se nam pridružili pred kratkim, in so 
bili v naši družbi prvič. Sprva preplašeni in sramežljivi, so na koncu že klepetali, navezovali 
stike, izmenjali izkušnje ter se sproščeno pogovarjali tako s sotrpini kot tudi z našo 
predavateljico. 

Na tokratnem dogodku je svoje bogato znanje in izkušnje z nami delila specialistka nevrologije 

dr. Nina Zupančič Križnar.  

 

       

Uvodni nagovor je pripadel vodji gorenjske regije, Marijanu Mohoriču. Spregovoril je  o 
delovanju društva na tem koncu Slovenije ter predvsem nove člane povabil, da se nam na 
naših rednih in občasnih dejavnostih kot so fizioterapija, plesno-glasbena dejavnost, srečanja 

ob kavi- Kofetkanja, hidroterapija, predavanja strokovnjakov, kuharske delavnice…pridružijo. 
Vse te dejavnosti izboljšujejo kvaliteto življenja bolnika kot tudi skrbnika. 

Dr. Zupančičeva nam je spregovorila o bolezni.  

Zelo pomembno je, da se diagnoza postavi čim prej in da pri tem sodelujejo izkušeni 
specialisti, ki izberejo najprimernejšo metodo zdravljenja. Le pravilno zdravljenje bolnikom 



omogoči, da nimajo poudarjenih izklopov motorike in da so obremenitve z drugimi značilnimi 
znaki parkinsonizma manj intenzivne. 

Povedala je, da parkinsonova bolezen prizadene posameznike tako različno in svojstveno, da 
optimalno ali enotno zdravljenje ne obstaja. Zato je treba bolnikovo stanje redno nadzorovati 

in skladno s spreminjanjem simptomov prilagajati terapijo. 

Čeprav zdravljenje parkinsonove bolezni nenehno napreduje, raziskovalci še vedno niso uspeli 
odkriti, kako bi to bolezen preprečili ali ozdravili. Simptome lahko učinkovito nadzorujemo: 
pogosto s kombinacijo zdravil, konvencionalnimi terapijami (fizioterapija, delovna terapija, 

govorna in jezikovna terapija), dopolnilnimi terapijami (aromaterapija, refleksologija, joga, tai 

chi) in kirurškim zdravljenjem (stimulacija globokih možganskih jeder ali GMS). 

 

  

Najpogostejša zdravila za parkinsonovo bolezen so: levodopa, dopaminski agonisti, inhibitorji 
katehol-O-metil-transferaze (COMT) in inhibitorji monoaminske oksidaze B (MAO-B).  

Prav posebej je poudarila, da je pomembno, da se držite smernic zdravega načina življenja, da 
sami poskrbite za vsakodnevno gibanje ali pa da vas k temu spodbujajo svojci. S takim načinom 
življenja lahko upočasnite napredovanje bolezni in podaljšate t.i. Honeymoon-  to je začetni 
čas zdravljenja, ko zdravila odlično delujejo na bolezen in oseba, obolela za parkinsonovo 
bolezen živi dokaj normalno. Kot specialistka nevrologije meni, da se je to obdobje tudi s 
pomočjo aktivnosti in vsestranskosti Društva Trepetlika pri mnogih bolnikih podaljšalo z dveh 
let na do osem let. 

Po končanem predavanju je dr. Nina Križnar Zupančič odgovorila na vsa vprašanja ter 

novodiagnosticiranim osebam, obolelim za parkinsonovo boleznijo toplo priporočala včlanitev 
v Društvo Trepetlika. 

Pri izvedbi srečanja so nam pomagali donatorji ter: 

Zapisala Mirjam Martini Gnezda 


