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KAJ SE JE V PRVI POLOVICI LETA 2019 PRI NAS 

DOGAJALO 

 
POLEG REDNIH DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAMO PO VEČJIH SREDIŠČIH: 

 
V Ljubljani: ponedeljkove urice z Anico Lipar, vsak drugi torek hidroterapija v Atlantisu, ob sredah nordijska hoja, 

vsako prvo sredo delavnica za skrbnike s psihologinjo Mišo Bakan, četrtki so na vrsti za ples z Ano Jurenec ali pilates 

(izmenično) s Špelo Jakša. 

V Mariboru: vsak drugi četrtek srečanja Pod gorco. 

V Kranju: ob torkih fizioterapija s Tanjo Merzel in ob petkih plesna razgibavanja z Irino Stanković, enkrat mesečno 
pogovor ob kavi. 

V Murski Soboti: vsak prvi torek v mesecu srečanje in druženje v Hiši sadežev družbe MS. 
 

TUDI LETOS SMO SE OSVEŠČALI, IZOBRAŽEVALI, DRUŽILI IN SE PODPIRALI: 
 

Od januarja do julija: 

• Sodelovali smo pri različnih raziskavah na temo konoplje, odnosov v družini, čustvovanja, dostopnosti 
do zdravnikov, zdravljenja ter kontinuirane oskrbe, logopedije, problematike zaposlovanja. Vse to na 

nacionalni ter evropski ravni. 

• Sodelovali smo z zdravniki specialisti, specializanti, s študenti, EPDA ter z Oxfordsko univerzo. 

Februar: 

• Srečanje članov in zainteresirane javnosti s predavanjem prof. dr. Mojce Kržan, dr. med., v Kranju. 

• Srečanje članov in zainteresirane javnosti s predavanjem doc. dr. Marije Menih, dr. med., spec. 

nevrologije in Marjetke Ornik Košan, mag. zdr. nege v Mariboru. 

Marec: 

• Zbor članov in tridnevno srečanje na Debelem Rtiču; letni zbor članov Društva Trepetlika, preverba 
plavanja bolnikov, predavanje za skrbnike, delovna terapija, pogovor s parkinsonsko sestro, skupina 

mladih na pogovoru z zdravnikoma, delavnica s plesno učiteljico, predavanje o konoplji, sodelovanje pri 

raziskavi, pogovor z zdravnikom in predavanje o prehrani. 

• Srečanje članov in zainteresirane javnosti s predavanjem Dominike Novak Pihler, dr. med., spec. 

nevrologije ter Marjetke Ornik Košan, mag. zdr. nege v Murski Soboti. 

April: 

• Sodelovanje in predstavitev triletnega projekta na konferenci Ministrstva za zdravje. 

• Srečanje članov in zainteresirane javnosti s predavanjem univ. dipl. soc. del. Andreje Ivanušič: Pomoč na 

domu v Mariboru. 

• Sodelovanje in predstavitev društva na odprtem dnevu SB Novo mesto. 

• Sodelovanje na Simpoziju ob dnevu PB v Mariboru. 
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MOZAIK DOGODKOV 
 

• Sodelovanje s skupino mladih pod okriljem EPDA v globalni kampaniji osveščanja o parkinsonovi bolezni 
#unitedforparkinsons. 

• Sodelovanje z mediji ob svetovnem dnevu parkinsonove bolezni. 

• 25. Tabor na Debelem Rtiču. 

Maj: 

• Srečanje članov in zainteresirane javnosti s predavanjem psihologinje Miše Bakan v Ljubljani. 

• Hidroterapija gorenjske in osrednjeslovenske regije v Zdravilišču Laško. 

• Srečanje članov in zainteresirane javnosti s predavanjem 

prim. Dušana Flisarja, dr. med., spec. nevr. v Laškem. 

• Sodelovanje na izobraževalnem dogodku v Cankarjevem domu V ritmu človeških možganov; predavanje 

prim. Dušana Flisarja, dr. med., spec. nevr. in okrogla miza. 

Junij: 

• Srečanje članov in zainteresirane javnosti v Novi Gorici. 

• Srečanje članov in zainteresirane javnosti s predavanjem Nine Zupančič Križnar, dr. med., spec. 

nevrologije v Radovljici. 

• Srečanje članov in zainteresirane javnosti s predavanjem prof. dr. Antona Grada, dr. med. 

ter Lidije Ocepek, dipl. m. s. v Kopru. 

• Srečanje članov in zainteresirane javnosti s predavanjem mag. soc. Mojce Zamuda, 

strokovne sodelavke CSD Ptuj. 

• Delavnica Prehrana osebe obolele za parkinsonovo boleznijo in smernice zdravega prehranjevanja pod 

vodstvom Roberta Merzela v Kranju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob sredah nordijska 

hoja z Anico Lipar. 

 

 
TREPETLIKA, junij 2019 


