
Glasilo društva bolnikov s parkinsonizmom in drugimi 
ekstrapiramidnimi motnjami
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Začeli so se vroči (dopustniški) dnevi. Kje so že tisti 
začetki poletja, ki sem jih tako hrepeneče pričakovala! 
Asociacije na poletje so bile počitnice, dopust, sonce, 
morje … Spomini, spomini! Kaj bi človek brez njih?! Za 
tiste, ki smo upokojeni, so vsi dnevi dopustniški. A kljub 
temu tudi mi potrebujemo oddih. Spremembo. Da pre-
trgamo enoličnost vsakdana. Da srečamo nove obraze, 
spoznamo nove kraje in ljudi. Da doživimo kaj lepega. Da 
ne preživimo ves dan v pižami.

Če v svojem življenju ne vidite ničesar več lepega, ste 
slabo pogledali. Poglejte še enkrat, dobro poglejte in go-
tovo boste našli kaj pozitivnega … Če ob grdem vremenu 
opazimo med sivino oblakov krpico modrega neba, 
vemo, da je lepo vreme blizu. Da se bodo oblaki slej ko 
prej pretrgali in bo posijalo sonce. A tudi če na svojem 
življenjskem obzorju ne boste videli nobene modrine, 
nobene svetlobe, si ponavljajte, da tudi iz tega NIČ lahko 
s svojo voljo, s svojim optimizmom nekaj naredite. In 
verjemite mi, posrečilo se vam bo. 

Za začetek preberite zapise naših bolnikov. V njih je polno 
življenja, energije, entuziazma, volje, moči … do teka, 
hoje, plavanja, plesa, ali zgolj samo druženja.

Trepetlika tudi tokrat prinaša vsega po malem; od 
strokovnih člankov do poročil s srečanj in ubesedenih 
razmišljanj. Pozorno preberite rubriko Dobr je, da veste, 
ker vsebuje pomembne informacije. Malo je literature, pa 
križanka in rebus za bistrenje možganov, in malo šal. 

Kitajski filozof Lao Tse je že pet stoletij pred našim štetjem takole 
modroval:

Človek se rodi mehak in popustljiv. 

Ko umre, je trd in tog.

Zelene rastline so mehke 

in polne življenjskega soka.

S smrtjo ovenijo in se posušijo. 

Torej sta trdota in neuklonljivost učenca smrti.

Mehko in opustljivo učenca življenja.

Armada ne dobi nobene bitke brez gibanja.

Drevo, ki se ne upogne, se lahko zlomi.

Trdo in močo bo minilo.

Mehko in šibko se bo nadaljevalo.

Mehkoba premaga trdoto, 

šibko slavi zmago nad močnim, 

gibljivost je močnejša od negibljivosti. 

Bodimo hvaležni za vsak nov dan, ki nam je dan, vpija-
jmo mehkobo poletnih večerov, prisluhnimo čričkom in 
škržatom na morju, poskusimo se spomniti, kako dišijo 
pokošeni travniki, prredvsem pa se ne prepuščajmo 
malodušju. 

Bodimo kot veliki dramatik Shakespeare, ki je napisal 
takole resnico:

Svojo krono nosim v srcu, ne na glavi; ni pokrita z diamanti 
in je nevidna: pravim ji zadovoljstvo. To je krona, ki je bila 
kraljem redkokdaj dana.

Vaša urednica 

Magda Kastelic Hočevar

Lepo pozdravljeni, 
spoštovani člani Društva Trepetlika!

UVODNIK
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Maja Južnič Sotlar

CVETKA LIKAR, PREDSEDNICA DRUŠTVA TREPETLIKA 
ZA BOLNIKE S PARKINSONOVO BOLEZNIJO

Članek je nastal ob dnevu žena v sklopu 
predstavitve žensk, ki delajo v NVO. 
Napisala ga je novinarka Maja Južnič Sotlar, 
objavljen je bil v marčevski številki VIVE.

Cvetka Likar je že 12. leto na mestu predsednice Društva 
Trepetlika, ki bo drugo leto staro 30 let. V tem času se je 
članstvo v Društvu potrojilo in samo lani je pristopilo 99 
novih članov. »Tu ima veliko zaslug kolegica, ki dela za 
polovični delovni čas. Zelo rada bi ji zagotovila redno 
službo, sicer bo odšla, a s trenutno zakonodajo 
in načinom financiranja društev je to skorajda 
misija nemogoče. To bi se moralo spreme-
niti in čas je, da se enkrat in dokončno 
uredi status nevladnih organizacij, ki 
počnemo delo, ki bi ga morala država, in 
ki je v veliki meri neplačano, kar ni prav,« 
sogovornica že uvodoma izpostavi eno 
največjih težav, s katero se srečujejo 
praviloma vsa društva. 

Sredstva, ki jih z velikimi napori pridobijo, 
namenijo predvsem izobraževanju bolnikov 
in programom za rehabilitacijo. »Ko človek dobi 
diagnozo, se mora v čim krajšem času seznaniti, kaj ta 
pomeni in prinese s seboj. Ker je zdravnikov v Sloveniji 
premalo in posledično nimajo dovolj časa, v Društvu or-
ganiziramo vsakoletne štiridnevne tabore in tridnevna 
srečanja, na katerih se udeleženci spoznajo z boleznijo, 
predvsem pa imajo tam na voljo parkinsonsko sestro, ki 
ima čas za vsa njihova številna vprašanja, ob tem pa še 
fizioterapevtko, delovno terapevtko. Poleg tega lahko 
med seboj izmenjajo izkušnje, kar jim tudi veliko po-
meni,« razlaga Cvetka Likar in doda, da je parkinsonova 
bolezen v naši družbi še vedno tabuizirana in ljudje se o 
njej ne pogovarjajo radi, se je celo bojijo, opaža. 

Lani so začeli z organiziranim plavanjem ter terapijo s 
konji, ki je bila izredno dobro sprejeta. »Bolniki potre-
bujejo gibanje, saj jim sprosti mišice, ki so pri njih po-
gosto zategle, kar jih lahko zelo ovira pri vsakodnevnih 
opravilih, zlasti če so še v službi. Prav to, torej ostati čim 
dlje aktiven in v službi, je eden od glavnih ciljev naših 
rehabilitacijskih programov, kajti zboleva vedno več 
mladih, delovno aktivnih ljudi in če gredo ti v invalidsko 
upokojitev, ob tem da morajo skrbeti za družino in otro-
ke, je to resnično lahko zelo hudo. Preživeti z  nekaj sto 
evri na mesec je nemogoče!«

Opaža, da se prav ti, mlajši bolniki, ne želijo včlaniti v 
društvo, saj jih odvrača pogled na bolnike z že zelo raz-
vito boleznijo. »Zavedajo se, da nekaj podobnega čaka 
tudi njih in tega ne želijo. Zdi se mi škoda, da tako malo 
mladih pride k nam, saj bi pridobili veliko informacij, 
znanja in možnosti za pogovor z medicinskim osebjem, 
s katerim redno sodelujemo. Pri nas so čakalne dobe na 
pregled izredno dolge, v Ljubljani recimo leto in pol, kar 
je zelo težko za bolnika, a tudi za svojce. Zelo skrbimo 
tudi zanje, saj se zavedamo, da so pogosto v zelo težkem 

položaju, sploh če so starejši in tudi sami bolni. So-
delujemo s psihologinjo, ki je magistrirala na 

temo skrbnikov ljudi s parkinsonovo bolez-
nijo, to je zelo pomembna, a večkrat spre-

gledana tema,« pojasni Cvetka Likar in v 
nadaljevanju pove, da imamo v Sloveniji 
sicer na voljo še vsa zdravila, kar je zelo 
pozitivno. Vsekakor pa podpira idejo, da 
bi se vsi, ki zbolijo na novo, lahko vključili 

v šolo parkinsonove bolezni, saj je bolni-
kov pri nas okoli devet tisoč in niso vsi člani 

Društva, kjer tovrstna izobraževanja nudijo 
vsako leto novim članom. »Vsak na novo zboleli 

bi moral razumeti, kakšna je njegova bolezen, kakšne 
so njene posebnosti, kako je treba živeti, da so težave 
čim manjše. Koristila bi jim tudi rehabilitacija, na kateri 
bi se naučili, kako preprečiti značilno togost, pogovoriti 
bi se morali s fizioterapevtko in delovno terapevtko, 
dobiti psihološko podporo …« 

Sogovornica se zelo zaveda, da so potrebe »na terenu« 
še zelo velike in kljub temu, da imajo trenutno pet po-
družnic, to še vedno ne zadošča. »Radi bi šli predvsem 
na podeželje, kajti tam je položaj še dodatno otežen, 
saj pogosto ljudje nimajo prevoza, nimajo v bližini 
osebnega zdravnika, so sami. Problem je tudi v tem, 
ker neredko traja zelo dolgo, da ljudje dobijo pravo 
diagnozo, saj so začetni znaki podobni nekaterim dru-
gim nevrološkim ali duševnim boleznim in tako bolnike 
pogosto neustrezno zdravijo. Boriti se moramo, da se ta 
položaj spremeni,« zaključuje Cvetka Likar, ki ji poguma 
in odločnosti za to ne manjka. 

Se mora kot ženska boriti drugače, kot bi se, če bi bila 
moški? »Ne, nikoli! Že moj karakter tega ne dovoljuje. 
Sem dovolj odločna in ne pustim se nikomur.«
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Prim. Dušan Flisar, dr. med., spec. nevrologije

MOTNJE NADZORA IMPULZOV PRI 
PARKINSONOVI BOLEZNI: 
OSNOVNA DEJSTVA, NAMENJENA BOLNIKOM

Kaj so motnje obvladovanja impulzov in 
kako pogosta so pri parkinsonovi bolezni?

Motnje obvladovanja impulzov predstavljajo skupino 
neprimernih in/ali škodljivih vedenjskih vzorcev, ki se 
lahko pojavijo pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo (PB). 
Njihova značilnost so neprestano razmišljanje in izguba 
nadzora nad takšnimi dejanji. Pogosto gre za posledico 
stranskih učinkov zdravil. Bolniki se pogosto ne zavedajo, 
da imajo težave. Kar 10 % do 20 % bolnikov s parkinsono-
vo boleznijo lahko razvije motnjo obvladovanja impulzov 
v času svoje bolezni. 

Kakšno vedenje lahko opazimo pri bolniku 
s parkinsonovo boleznijo, ki ima motnjo 
obvladovanja impulzov?

Bolniki z motnjo obvladovanja impulzov lahko:

•	 izgubijo nadzor nad zapravljanjem denarja pri 
igrah na srečo,

•	 se prenajedajo,

•	 prekomerno nakupujejo,

•	 so prekomerno spolno aktivni.

Takšna vedenja lahko postanejo problematična, saj 
povzročajo osebne, družinske in socialne težave. Npr. 
nekontrolirano igranje na srečo lahko povzroči finančne 
težave. Prenajedanje povzroči prekomerno telesno težo. 

Pogostejše neobvladljivo vedenje predstavlja tudi po-
navljanje nesmotrnih dejanj, kot so lahko npr. nenehno 
razstavljanje in sestavljanje aparatur ali razvrščanje in 
prelaganje knjig po policah.

Ali so motnje obvladovanja impulzov 
povezane z zdravili za parkinsonovo 
boleznijo?

Motnje obvladovanja impulzov se lahko pojavijo pri vsa-
kem bolniku s parkinsonovo boleznijo, ne glede na vrsto 
terapije. Vseeno so te motnje najpogostejše pri bolnikih, 
ki se zdravijo z zdravili iz skupine dopaminskih agonistov. 
Ti so:

•	 pramipeksol,

•	 ropinirol,

•	 rotigotin.

Motnje obvladovanja impulzov se lahko pojavijo tudi pri 
nezdravljenih bolnikih ali zdravljenih z drugimi antipar-
kinsonskimi zdravili, vendar redkeje.

Kako vem, da sem izpostavljen tveganju za 
nastanek motnje obvladovanja impulzov?  
Bolniki, ki jih vleče k nenehnemu iskanju novosti ali im-
pulzivni bolniki, imajo večje tveganje za nastanek motnje 
obvladovanja impulzov. Podatek o pretekli nagnjenosti 
k igram na srečo ali uživanju alkohola lahko pomeni po-
večano tveganje. Pri mlajših moških bolnikih se motnja 
obvladovanja impulzov pojavi najpogosteje. A glavni de-
javnik tveganja ostaja jemanje dopaminskih agonistov, še 
posebej v visokih odmerkih. 

Kaj naj storim, če posumim, da imam 
motnjo obvladovanja impulzov?

Najpomembenjši korak je, da čimprej prepoznate motnjo 
obvladovanja impulzov, ki lahko pripelje do resnih fi-
nančnih težav in težav v medosebnih odnosih. Če menite, 
ali tako meni vaš bližnji, da imate motnjo obvladovanja 
impulzov, sporočite to svojemu zdravniku. Lahko ga 
zaprosite za osebni in zaupni pogovor. Če vam je težko 
spregovoriti o nastali situaciji, lahko zapišete svoje težave 
in vprašanja ter jih posredujte zdravniku, ko ga obiščete. 
Kot v primeru drugih težav je pogosto v pomoč, če vas 
ob obisku pri zdravniku spremlja partner ali skrbnik ali 
prijatelj. Lahko vam pomaga premagati vaše težave. 

Včasih se bolniki ne zavedajo, da imajo težave pri ob-
vladovanju impulzov in njihovih posledic. Bolniki lahko 
takšne težave tudi prikrivajo. Zato je pomembno, da 
skrbniki in družinski člani sodelujejo z zdravstvenim 

Prim. Dušan Flisar, dr. med., spec. 
nevrologije
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osebjem, da lažje prepoznajo in spremljajo motnjo ob-
vladovanja impulzov.

Ali lako zdravimo motnje obvladovanja 
impulzov?

Da, motnje obvladovanja impulzov lahko zdravimo. 
Najprej vam mora zdravnik prilagoditi zdravila. Že zmanj-
šanje odmerka ali prenehanje jemanja dopaminskih 
agonistov velikokrat pomaga. Vendar sami ne prenehajte 
jemati in ne spreminjajte jemanja zdravil za parkinsono-
vo bolezen brez zdravniškega nasveta. Če motnja obvla-
dovanja impulzov ni zelo huda, bo postopna sprememba 
zdravil preprečila poslabšanje motoričnih simptomov. V 
nekaterih primerih lahko nenadno prenehanje jemanja 
zdravil privede do odtegnitvenih simptomov kot so:

•	 anksioznost,

•	 depresivnost in otopelost, 

•	 utrujenost,

•	 motnje spanja,

VABILO 
ZA MLAJŠE BOLNIKE

Parkinsonova bolezen je kronična napredujoča 
nevrodegenerativna bolezen, ki povzroča motnje 
gibanja. Tipično se bolezen pojavi okoli 60. leta 
starosti in ima že sama po sebi zelo individualen in 
raznolik potek.

•	 bolečine po celem telesu.

Potreben je pogovor s psihiatrom ali psihologom, če ste 
depresivni ali imate motnje razpoloženja. V določenih pri-
merih lahko pomagajo zdravila, ki jih predpiše psihiater.  

Premagovanje motenj nadzora impulzov je lahko težav-
no, vendar je možno najti ustrezne načine, ki so za vas 
najprimernejši. Pomembno je, da vzdržujete redno in 
odkrito komunikacijo z vašim zdravnikom in skrbnikom.

Redkeje se bolezen pojavi že prej, takrat govorimo o 
parkinsonovi bolezni z zgodnjim nastopom. Pri takih 
bolnikih se nevrologi neredko srečamo s svojevrstnimi 
izzivi – hiter potek, variabilna odzivnost na levodopo, 
zgodnejše možnosti uvedbe kontinuiranega zdravlje-
nja itd.

Poleg zdravstvene predstavlja diagnoza kronične bo-
lezni z omejitvijo gibljivosti pri mlajšem človeku tudi 
specifično socialno problematiko. Spopadanje z manj-
šo delazmožnostjo, vprašanjem invalidske upokojitve, 
psihična obremenitev pri soočanju z diagnozo, vpliv 
kronične bolezni na partnerske in družinske odnose 
itd. so področja, ki so mlajšemu bolniku svojevrstna. 
Redkost zgodnjega nastopa nevrodegenerativne 
bolezni takega bolnika lahko osami brez enostavne 
možnosti povezovanja z drugimi, ki živijo s podobnimi 
težavami.

Naš interes je, da bi organizirali podporno skupi-
no za bolnike, mlajše od 55 let z diagnosticirano 

parkinsonovo boleznijo. Pod okriljem rednih sestankov 

v Društvu Trepetlika bomo ponudili predvsem prostor 

za strokovno voden skupinski pogovor, povezovanje, 

iskanje rešitev za skupne probleme, izmenjavo idej. Po 

potrebi bi se vključevali v pogovor tudi strokovnjaki s 

področja nevrologije, prava, zdravstva, športa itd. 

Nekateri mladi člani društva ste to obvestilo že dobili, 

vse ostale, ki ste  mlajši od 55 let in se nam želite pridru-

žiti, vabimo, da se nam javite preko elektronskega na-

slova Društva Trepetlika: drustvo_trepetlika@t-2.

net

Prvo srečanje bo predvidoma v septembru na sedežu 

društva v Ljubljani, Šišenska cesta 23. O točnem datu-

mu boste zainteresirani obveščeni.

Lep pozdrav,

Sandro Ibrulj, dr. med.



7TREPETLIKA, junij 2019

 Bodite pozorni če:

 jemljete več kot 5 odmerkov levodope na dan

  imate več kot 2 uri izklopa na dan  

 imate več kot 1 uro motečih zgibkov na dan

Morda gre v vašem primeru že za napredovalo obliko 

Parkinsonove bolezni.1
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Dr. Dejan Georgiev, dr. med., FEBN, nevrolog, Klinični oddelek za bolezni živčevja, Ljubljana

ZDRAVLJENJE PARKINSONOVE BOLEZNI – 
SEDAJNOST IN PRIHODNJOST

Parkinsonova bolezen (PB) je kronična, nevrodegenerativna 
bolezen. Povprečna starost začetka bolezni je 61 let. Poleg 
motoričnih znakov (upočasnjenost gibov, zvišan mišični to-
nus, tresenje), so za PB značilni tudi nemotorični simptomi, 
kot so na primer zmanjšan občutek za voh, zaprtost, slabše 
razpoloženje, anksioznost, motnje spomina, impulzivno ve-
denje in motnje spanja. Poglavitna patološka značilnost PB 
je degeneracija črne substance, zaradi česar pride do upada 
koncentracije dopamina v možganih. Dopamin je nevrotran-
smiter, ki je odgovoren ne samo za razvoj motoričnih znakov 
bolezni (npr. upočasnjenost gibov), ampak tudi za nekatere 
nemotorične znake (npr. neravnovesje v dopaminergičnem 
sistemu je povezano z motnjami impulzivnega vedenja). 
Poleg tega se v možganih bolnikov s PB kopiči tudi alfa sinu-
klein (PB sodi v skupino bolezni, ki jim rečemo sinukleinopa-
tij). Cilj tega članka je narediti pregled poglavitnih strategij 
zdravljenja PB in omeniti načine zdravljenja, ki so še vedno 
v ekperimentalni fazi preizkušanja. 

1. Zdravila, ki povišujejo nivo dopamina v 
možganih1  

Levodopa je še vedno najbolj učinkovito zdravilo za PB. 
Pravimo, da je levodopa še vedno zlati standard pri zdra-
vljenju oseb s PB.  Zdravilo je hkrati eno najstarejših zdravil 
za PB. V klinični praksi ga uporabljamo že skoraj 50 let. 
Deluje tako, da se v možganih spremeni v dopamin in na 
ta način poveča nivo dopamina. Ker ima kratko razpolovno 
dobo, na tržišče pride v kombinaciji s snovmi, ki povečajo 
biorazpoložljivost zdravila. Na primer: v Nakomu je še ena 
snov, karbidopa, ki onemogoča razgradnjo levodope z en-
cimi (DOPA-dekarboksilaza) v črevesju in tako poveča delež 
levodope, ki pride v možgane. V Madoparju je poleg levo-
dope benzarezid, ki prav tako inhibira že omenjen encim 
DOPA-dekarboksilaza. Stalevo je še ena oblika zdravila, ki 
vsebuje poleg levodope in karbidope še entakapon, ki inhi-
bira še en encim (katehol-O-metil transferaza – COMT, torej 
deluje kot COMT inhibitor), ki dodatno podaljša delovanje 
levodope. Na začetku jemanja preparatov levodope se pre-
hodno pojavi slabost, včasih bruhanje, ki postopoma izzve-
ni. Ta stranski učinek zdravila lahko omilimo s Tametilom 
(domperidonom), ki ne prečka krvno-možganske bariere 
in ne poslabša znakov parkinsonizma. Pri PB je kontraindi-
cirana uporaba Reglaba (metoklopramida) in Torecana (ti-
etilperazina), ki lahko močno poslabšajo parkinsonizem in 
se pri osebah s PB ne smejo uporabljati v primeru slabosti 
in bruhanja. Levodopa sicer deluje predvsem na rigidnost 
in upočasnjenost gibov, manj na tresenje. 

Dopaminski agonisti, za razliko od levodope, ki se najprej 
spremeni v dopamin ter potem deluje na dopaminske re-
ceptorje kot naravni agonist, so zdravila, ki imajo strukturo 
podobno strukturi dopamina in se vežejo na dopaminske 
receptorje oz. delujejo kot agonisti, vendar na nekoliko 
drugačen način kot dopamin. Učinki so zaradi tega ponavadi 
dolgotrajnejši, vendar je tudi več stranskih učinkov. Poleg 
slabosti lahko povzročijo tudi zmedenost, včasih halucina-
cije, okrepijo impulzivno vedenje pri bolnikih, nagnjenih k 
temu, pojavi se lahko tudi ortostatska hipotenzija. Sicer de-
lujejo predvsem na motorične znake bolezni, tako kot levo-
dopa, vendar tudi na nekatere nemotorične (npr. depresija). 
V Sloveniji so v rutinski uporabi trije dopaminski agonisti 
– Mirapexin tablete (pramipexol), Requip/Rolpryna tablete 
(ropinirol) in Neupro obliži (rotigotin). Dopaminski agonist 
apomorfin je na voljo v raztopini za podkožno aplikacijo, saj 
ima zelo kratko razpolovno dobo. Apomorfin je najstarejši 
dopaminski agonist, ki je še vedno na voljo kot zelo učin-
kovito zdravilo za zdravljenje nenadnih izklopov. Ga bomo 
omenili tudi kot zdravilo za kontinuirano zdravljenje PB.

Rasagilin je inhibitor monoaminooksidaze B (MAO-B), 
enicim, ki razgradi dopamine v sinaptični špranji. Ima 
minimalni učinek na izboljšanje simptomov PB, je pa edi-
no zdravilo, ki je v študijah pokazalo, da upočasni potek 
bolezni. Zdravljenje pri nas pri osebah z blagimi znaki PB 
ponavadi začnemo ravno z razagilinom, nato pri bolnikih, 
mlajših od 65 let, uvedemo dopaminski agonist in na kon-
cu še levodopo. Na takšen način se izognemo predčasnim 
pojavom zgibkov (diskinezij), in fenomenu izzvenevanja 
zdravila, ki se lahko pojavijo relativno hitro po uvedbi 
(pulzatilnega) zdravljenja z levodopo. 

2. Druga zdravila za zdravljenje PB

Antiholinergiki so zdravila, ki blokirajo holinergične recep-
torje. Pri nas je na voljo Akineton (biperiden). Zdravilo ima 
predvsem učinek na tresenje. Antiholinergiki so bili na voljo 
za zdravljenje PB veliko pred levodopo. Glavni stranski 

Dr. Dejan Georgiev, dr. med.
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učinek je zmanjšanje kognitivnih sposobnosti, povzvroča 
zmedenost, zaradi česar ga pri starejših bolnikih ne uporab-
ljamo. Relativno varno ga uporabljamo pri mlajših bolnikih 
s tremor dominantno obliko PB. 

Amantadin je zdravilo, ki deluje kot blokator prevzema 
dopamina v presinaptični nevron in povečuje sproščanje 
dopamina, hkrati pa deluje tudi na NMDA-receptorje. Dan-
danes ga uporabljamo predvsem kot dodatno zdravilo za 
zdravljenje zgibkov pri bolnikih s PB.  

3. Metode kontinuiranega zdravljenja PB 

Ko bolezen napreduje, se pojavijo stranski učinki pulzatil-
nega zdravljenja PB z levodopo – zgibki, nenadni izklopi, 
izzvenevanje učinka prejšnjega odmerka levodope. Takrat 
je osebam s PB na voljo eden od treh načinov kontinuira-
nega zdravljenja PB.

Z Duodopo – v duodenum prek perkutane gastrostome 
uvajamo gelno mešanico levodope in karbidope s pomoč-
jo črpalke. Bolniki imajo črpalko ponavadi vklopljeno 18 
ur, zjutraj prejmejo en večji odmerek mešanice, nato se pa 
nastavi urni pretok zdravila, po potrebi bolniki lahko do-
dajo dodatni bonus zdravila. Ta način zdravljenja je precej 
varen, povečana je pojavnost polinevropatije neznanega 
izvora. Hkrati se pojavljajo komplikacije predvsem z 
vzdrževanjem perkutane gastrostome. Učinek na nihanja 
med fazami vklopa in izklopa in zgibke je zelo dober. Na 
Kliničnem oddelku za bolezni živčevja v Ljubljani imamo 
med največjimi serijami oseb s PB na Duodopi. 

Apomorfinska črpalka je bila v Sloveniji uvedena kot 
način zdravljenja v poznih 80-ih letih prejšnjega stoletja, 
uvedel jo je prof. Zvezdan Pirtošek. S tem je bila Slovenija 
med prvimi državami v Evropi, ki osebam s PB omogoča 
zdravljenje s to črpalko. Apomorfin je dopaminski agonist, 
ki ga dovajamo podkožno, s čimer se izognemo posegu per-
kutane gastrostome. Učinek na nihanja in zgibke je dober, 
glavni stranski učinki so nemir in pojavnost halucinacij ter 
zmedenost, zaradi česar je apomorfinska črpalka relativno 
kontraindicirana pri starejših bolnikih s PB.

Globoka možganska stimulacija je operativna metoda 
zdravljenja PB, pri kateri s pomočjo elektrod, ki jih postavi-
mo v globino možganov, ponavadi subtalamično jedro. Na 
ta način spremenimo delovanje možganov in omogočamo, 
da se bolniki gibljejo hitreje, zmanjša se mišični tonus in 
tudi tresenje. Operacija je varna, lahko se pojavijo nekateri 
neželeni učinki zdravljenja (okužba implantiranega sistema, 
potem krvavitev med operacijo, redko epileptični napad 
– pojavnost stranskih učinkov med operacijo je relativno 
nizka, od 2 % do 3 %). Učinkovitost globoke možganske 
stimulacije pri zdravljenju napredovale faze PB je velika, kar 
je bilo do sedaj pokazano v številnih študijah.

Pri nas so na voljo vsi trije načini kontinuiranega zdravljenja. 
Adekvatnost zdravljenja oseb s PB ocenimo najprej v Am-
bulanti za kontinuirano zdravljenje PB, ki ob petkih redno 
poteka na Kliničnem oddelku za bolezni živčevja v Ljubljani. 

4. Ekperimentalna zdravljenja2

Zdravila, ki spreminjajo potek bolezni, so zdravila priho-
dnosti pri zdravljenu PB. Vsa do sedaj našteta zdravila so 
simptomatska in povečujejo kvaliteto življenja oseb s PB, 
direktno pa ne spreminjajo potek bolezni oz. ne upočasni-
jo ali izboljšajo stanja nevrodegeneracije PB. Trenutno so 
v razvoju zdravila, ki delujejo na alfa-sinuklein: protitelo, 
ki onemogoča širjenje kopičenja alfa-sinukleina v možga-
nih (BIIB054); cepivo, ki stimulira proizvajanje protitelesa 
proti alfa-sinukleinu (PD01A) in zdravilo, ki onemogoča 
kopičenja alfa-sinukleina v celici (NPT088). 

Zdravila s potencialnim nevroprotektivnim učinkom v ra-
zvoju so eksenetid, inozin, isradipin in nilotinib. Eksenetid 
je zdravilo, ki naj bi upočasnilo potek PB, kot je bilo po-
kazano v dosedanjih študijah. Trenutno se sicer uporablja 
kot zdravilo za zniževanje nivoja glukoze v krvi pri bolnikih 
s sladkorno boleznijo.

Nevrotrofični faktorji so zdravila, ki naj bi zaščitila dopami-
nergične celice pred propadom. Sem sodijo GDNF (Glial 
Derived Neurotrophic Factors) in CDNG (Cerebral Dopa-
mine Neurotrophic Factor). Vsa zdravila, omenjena v tem 
poglavju, so v razvoju. 

Genska terapija: V razvoju so zdravila, ki bi vplivala na 
gen glukocerebrozidaze (GBA), heterozigotnost katerega 
povečuje verjetnost za pojav PB, in gen LRRK2, ki je naj-
pogostejši povzročitelj avtosomno dominantne oblike PB. 
Z gensko terapijo skušajo tudi spremeniti način delovanja 
enzima AADC (aromatic aminoacid decarboxylase) in 
pospešiti konverzijo levodope v dopamine v možganih. 

Matične celice: Ideja o uporabi matičnih celic za zdravlje-
nje nevroloških bolezni je precej stara. Zaenkrat se 
presaditev matičnih celic v bazalne gangije oseb s PB 
ni pokazala kot učinkovita metoda zdravljenja, so pa 
poskusi, ki le-to skušajo storiti. 

V razvoju so zdravila tudi z drugim ciljem, na primer zdravila, 
ki delujejo na druge nevrotransmiterje, kot je glutamat, po-
tem zdravila, ki delujejo antidiskinetično, ali pa zdravila, ki 
izboljšujejo hojo in ravnotežje pri osebah s PB. 

5. Zaključek

V članku nismo zajeli vseh zdravil oz. načinov zdravljenja 
PB, ki jih uporabljamo za zdravljenje PB, saj je bil cilj članka 
narediti kratek pregled najpogosteje uporabljenih načinov 
zdravljenja PB. Trenutno je na voljo široka paleta različnih 
zelo unčinkovitih načinov zdravljenja PB, v ekperimentalni 
fazi je razvoj tudi veliko drugih, zelo obetavnih zdravil, ki 
delujejo tako simptomatsko kot nevroprotektivno. 

Reference: 

1. Brazier Y, Medical News Today, https://www.medicalnewstoday.
com/articles/323462.php, 25. 11.  2018 (internet, 8. 6. 2019). 

2.  Medications & Treatments, Michael J. Fox Foundation

https://www.michaeljfox.org/medications-treatments (internet, 8. 6. 
2019).
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Red. prof. dr. Mojca Kržan, dr. med., Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno 
toksikologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

KAJ JE ZDRAVILO IN KAJ PREHRANSKO 
DOPOLNILO

Zdravila

Zdravilo je izdelek, ki ga vnašamo v organizem z na-
menom zdravljenja, preprečevanja ali prepoznavanja 
bolezni. Zdravilo je sestavljeno iz aktivnih in pomožnih 
sestavin. Aktivne snovi iz zdravila v organizmu povzro-
čajo učinke, pomožne snovi pa so potrebne za izdelavo 
primerne farmacevtske oblike. Zdravilo je vedno izdelano 
v primerni farmacevtski obliki, v telo vedno vnašamo toč-
no odmerjen odmerek v določenih časovnih presledkih.

Zdravila večinoma izdelujejo farmacevtske tovarne, 
lahko pa tudi v lekarnah. Za vsa zdravila  veljajo stroge, 
z zakoni, uredbami in pravilniki določene zahteve. V Re-
publiki Sloveniji področje zdravil ureja Zakon o zdravilih 
(Uradni list RS, št. 17/2014).

V zakonih, pravilnikih in uredbah je določeno, da mora 
vsako zdravilo biti kvalitetno narejeno, poleg tega mora 
imeti dokazano učinkovitost in sprejemljivo varnost. Pro-
izvajalec zdravila ali njegov zastopnik mora predložiti do-
ločenemu državnemu uradu, v Sloveniji Javni agenciji za 
zdravila in medicinske pripomočke, obsežen dokument z 
dokazi o izpolnjevanju zahtev o kakovosti, učinkovitosti 
in varnosti. Po pregledu in oceni dokumentacije pristojen 
organ lahko izda dovoljenje za promet z zdravilom na 
določenem območju.

Za zdravila, ki so prisotna na določenem trgu, morajo biti 
strokovni in splošni javnosti na voljo tudi njihovi doku-
menti. Strokovni javnosti (npr. zdravnikom in farmacev-
tom) je namenjen dokument Temeljne lastnosti zdravila. 
V njem so povzete verodostojne informacije o sestavi, 
učinkovitosti, varnosti, opozorilih, previdnostnih ukre-
pih, kontraindikacijah, neželenih učinkih posameznega 
zdravila. V tem dokumentu so povzeti tudi rezultati vseh 
faz nastanka zdravila, od sinteze, preko nekliničnega 

testiranja do kliničnega preizkušanja. Na podlagi v do-
kumentih opisanih raziskav učinkovitosti in varnosti 
so določili tudi velikost odmerka, način odmerjanja in 
indikacijska področja za posamezno zdravilo.  

Za bolnike in njihove skrbnike je namenjen poseben 
dokument – Navodila za uporabo, ki je priložen vsakemu 
zdravilu. Ta dokument mora biti napisan v takem jeziku, 
da ga razume splošno razgledana oseba. Bolnik mora 
natančno upoštevati dano navodilo za uporabo zdravila 
ter se o morebitnih nejasnostih posvetovati z zdravnikom 
ali farmacevtom v lekarni. 

Za pravilno jemanje zdravila je odgovoren tudi bolnik oz. 
njegovi skrbniki. Bolnik ima pravico, da se o predpisanem 
zdravilu posvetuje z zdravnikom, ki mu zdravilo predpi-
še, in s farmacevtom v lekarni, ki mu zdravilo izda. Zelo 
pomembno je, da bolnik pozna imena, jakosti in namen 
uporabe zdravil, ki mu jih je predpisal zdravnik oz. jih 
je kupil v lekarni. Še bolje je, da si bolnik izdela seznam 
predpisanih in kupljenih zdravil in ga ima s seboj takrat, 
ko pride na zdravniški pregled ali gre v lekarno po zdravila 
za samozdravljenje. Pomembno je tudi, da zdravila jemlje 
tako, kot mu je bilo svetovano. Tako lahko prepreči napa-
ke pri jemanju zdravil. Če se pojavijo neželeni učinki, se 
lahko bolnik obrne tako na zdravnika kot na farmacevta.

Prehranska dopolnila

Prehranska dopolnila so živila, s katerimi dopolnjujemo 
običajno prehrano. Navadno jih proizvajalci ponujajo 
v podobnih oblikah kot zdravila npr. tablete, kapsule, 
praške, da se lažje pripravijo manjše količine in se jih 
enostavneje vnese v telo. Kljub zdravilom podobni far-
macevtski obliki so prehranska dopolnila le koncentrirani 
viri posameznih ali kombiniranih hranil ali snovi s hranil-
nim oz. fiziološkim učinkom (prebiotiki in probiotiki) z 
namenom dopolnjevati običajno prehrano.

Prehranska dopolnila lahko vsebujejo hranila: vitamine, 
minerale, aminokisline, maščobne kisline, vlaknine, 
rastline in rastlinske izvlečke, mikroorganizme ter druge 
snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom, pod pogojem, 
da je njihova varnost v prehrani ljudi znanstveno uteme-
ljena. Iste snovi, ki so v prehranskih dopolnilih, so priso-
tne tudi v hrani, ki jo uživamo.

Zelo pomembno je, da proizvajalci in trgovci prehranskim 
dopolnilom in njihovim sestavinam NE pripisujejo zdra-
vilnih učinkov ali  jih predstavljajo kot zdravilo. Potrošniki 

Red. prof. dr. Mojca Kržan, dr. med.
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Asist. mag. Tadej Ostrc, dr. dent. med., spec. stom. prot.

TUDI BOLNIK S PARKINSONOVO BOLEZNIJO IMA 
TEŽAVE Z ZOBMI

UVOD

Parkinsonova bolezen (PB) je kronična, napredujoča 
nevrodegenerativna bolezen, ki nastane zaradi napre-
dujoče degeneracije dopaminergičnih nevronov v mož-
ganih. Posledice pomanjkanja dopamina so upočasnitev 
gibov, tremor, rigidnost in kognitivne motnje. Ti simp-
tomi bolnikom otežujejo izvajanje ustne higiene in zato 
je skupina bolnikov s PB potrebna posebne in skrbne 
obravnave v vseh stadijih bolezni.

Pri bolnikih s PB so iz področja oralne patologije ugotovili, 
da imajo bolniki s PB višji delež kariesa in parodontalne 
bolezni, težave pri stabilizaciji protez, pri njih se pogosteje 
pojavljajo bruksizem, sialoreja, ustnoobrazna bolečina, 
sindrom pekočih ust, kserostomija in slabše okušanje. 
Štiri najbolj pogoste in nadležne težave so izguba zob in 
pripoja dlesni, kserostomija (tj. občutek suhih ust) in pa 
slinjenje ter sialoreja. 

Izguba zob in pripoja dlesni sta posledici kariesa in pa-
radontalne bolezni, ki pogosteje prizadeneta bolnike s 
PB predvsem zaradi slabše ustne higiene. Slabša ustna 
higiena je največkrat posledica tresenja rok, depresije, 
demence in prehoda na mehko hrano. Izguba zob in 
pripoja dlesni ne vplivata samo na žvečenje in hranjenje, 

ampak tudi na samospoštovanje, komunikacijo in soci-
alne interakcije. Ve se tudi, da bakterijska okužba v ustih 
poveča tveganje za aspiracijsko pljučnico, zato lahko 
trdimo, da takšna kronična infekcija v ustih ogroža ne 
samo zdravje bolnikov s PB, ampak je lahko ob zapletih 
tudi smrtno nevarna.

Slika 1: Vpliv Parkinsonove bolezni na oralno 
zdravje in posledice.

Kserostomija prizadene 60 % pacientov s PB. To je pos-
ledica zmanjšanega izločanja sline zaradi same bolezni 
ter terapije z antiholinergiki. Zanimivo je, da 30 % teh 
bolnikov lahko sočasno trpi za sialorejo (težave s slinje-
njem), kar je posledica šibkih mišic ustnic ter težav s po-
žiranjem. Že sam občutek suhih ust otežuje požiranje ter 
govor; posledica kserostomije so tudi spremembe okusa, 

od prehranskih dopolnil ne smejo oz. ne morejo pričako-
vati učinkov za izboljšanje bolezenskih stanj in olajšanje 
simptomov. 

Prehranska dopolnila lahko kupimo v lekarnah, specia-
liziranih klasičnih prodajalnah in v spletnih trgovinah. 

Svetujem, da prehranska dopolnila kupujete v klasičnih 
trgovinah in lekarnah, kjer vam lahko prodajalec svetuje.

V Republiki Sloveniji za področje prehranskih dopolnil 
velja Pravilnik o prehranskih dopolnilih, ki določa merila 
glede sestave in označevanja prehranskih dopolnil (Ur. l. 
RS, št. 66/2013) z dne 5. avgusta 2013. 

Asist. mag. Tadej Ostrc, dr. dent. med., 
spec. stom. prot.
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halitoza (ustni zadah) ter pekoča usta. Manj sline pomeni 
manj protektivnega delovanja in izplavljanja bakterij, 
zato se pH v ustih zniža kar vodi v začarani krog zaradi 
nastajanja kariesa in oralnih lezij, ki povečujejo število 
slabih bakterij v ustih in dodatno znižajo pH. Pomembno 
je, da bolniki pogosto omočijo ustno votlino s požirki 
vode, pomagajo pa tudi balzami za ustnice in pripravki 
umetne sline. Primerna je tudi uporaba ustne vode brez 
alkohola (alkohol dodatno izsušuje sluznico), žvečilnih 
gumijev brez sladkorja in v hudih primerih tudi zdravila 
za spodbujanje salivacije. 

Včasih imajo bolniki s PB tudi težave s slinjenjem in sia-
lorejo. Pretirano slinjenje povzroča peroralni dermatitis, 
ovira učinkovito ustno higieno, povzroča slab zadah, 
poveča količine ustnih bakterij ter poveča tveganje za 
aspiracijo sline, ki vodi do okužb dihal. Takšne težave 
prizadenejo do 78 % bolnikov s PB. Terapija pretiranega 
slinjenja vključuje neinvazivno terapijo (fizioterapija in 
živčno-mišična rehabilitacija), terapijo z zdravili (antiholi-
nergiki, agonisti adrenergičnih receptorjev …) in injekcije 
botulinum toksina v žleze slinavke.

Strokovni zdravstveni tim za bolnike s PB
1 Zdravnik/negovalci

prepoznava znakov/težav
2 Nevrolog

potrditev diagnoze in napotitev k ostalim 
specialistom

3 Medicinske sestre/tehniki
prepoznava simptomov in izobraževanje 

negovalcev
4 Fizioterapevt

prilagojene vaje za izboljšanje motoričnih 
simptomov

5 Psiholog
pomaga pri spopadanju z duševno in 

socialno stisko
6 Logoped

diagnoza disfagije in izboljšava govora in 
požiranja

7 Dietetik
hranljiva in nekariogena dieta

8 Zobozdravnik
izdelava preventivnega načrta in zdravljenje 

oralnih simptomov
9 Ostali

Slika 2: Predlagani multidisciplinarni tim za 
bolnike s parkinsonovo boleznijo, v katerega 

mora biti vključen tudi zobozdravnik.

Ena od pogostejših nadlog, s katerimi se srečajo bolniki 
in svojci je tudi bruksizem, ki se sicer vse pogosteje 

pojavlja tudi v zdravi populaciji. To je značilno škripa-
nje z zobmi, ki običajno vključuje tudi stiskanje čeljusti 
in se lahko pojavlja tako podnevi kot ponoči. Znaki 
bruksizma se pojavijo v katerem koli delu stomatog-
natega sistema, predvsem na zobnih in obzobnih 
tkivih kot prekomerna obraba in na žvečnih mišicah 
(mišice so značilno povečane) ter čeljustnih sklepih 
(obraba zaradi prekomernih sil). Za zaščito trde zobne 
substance moramo izdelati okluzijsko opornico, ki v 
spanju pomembno zmanjšuje aktivnost žvečnih mišic. 
V kolikor to ne olajša težav se vse pogosteje uporablja 
tudi terapija z injekcijami botulinum toksina v žvečne 
mišice.

Zaradi izgube večjega števila zob imajo nemalokrat bol-
niki s PB delne ali totalne zobne proteze, ki jim velikokrat 
povzročajo težave, saj zaradi suhih ust le-te ne »držijo« 
dovolj. Pojavlja se drgnjenje sluznice in prekomerno 
slinjenje. Svetuje se, da tudi bolniki z zobnimi protezami 
hodijo na redne preglede k zobozdravniku, da dosledno 
čistijo proteze (ščetka in milnica ter občasno dezinfek-
cijske tabletke) in odstranjujejo zobne proteze med 
spanjem.

Leta 2014 so ob sodelovanju Stomatološke in Nevrolo-
ške klinike Ljubljana opravili raziskavo, kjer so primer-
jali stanje zob in obzobnih tkiv pri zdravih posamezni-
kih in bolnikih s PB. Odkrili so, da so imeli bolniki s PB 
statistično značilno več karioznih zob, globlje obzobne 
žepe in odmik dlesni. Imeli so tudi manj plombiranih 
zob, predvsem na račun več izpuljenih zob. Tako so 
kolega Binter in sodelavci zaključili, da imajo bolniki s 
PB slabše stanje zob in obzobnih tkiv kot zdrave osebe 
in jih je potrebno vključiti v preventivni program s 
pogostejšimi obiski v zobozdravstvenih ambulantah. 
Priporoča se poseben režim stomatološke oskrbe, 
oralno patologijo jim je treba odstraniti v zgodnjih 
stadijih bolezni.

Zobozdravstveno oskrbo pri bolniku s PB lahko ovirajo 
otežen govor, strah, težave s slino, pogosta je tudi or-
tostatska hipotenzija. Tudi bradikinezija obraznih mišic, 
zmanjšano odpiranje ust, težje žvečenje /požiranje in 
tremor ali diskinezije jezika in glave so pogosta težava, 
s katero se sreča zobozdravnik pri pacientu s PB. Zato 
je pomembno, da ima zobozdravnik o vas in vašem 
zdravstvenem stanju čim več informacij. Tako bi tudi 
zobozdravnik moral vedeti za vaše splošno zdravstve-
no stanje, stopnjo PB, morebitne kognitivne motnje, 
predvsem pa za vsa zdravila (na recept in brez recepta) 
zaradi morebitnih interakcij med zdravili. Svetuje se, da 
se bolnik s PB udeležuje rednih preventivnih pregledov 
pri zobozdravniku na 6 mesecev, kjer mu ustni higienik 
ali zobozdravnik opravita morebitno odstranitev trdih in 
mehkih zobnih oblog. Če pa ima bolnik težave z obzobni-
mi tkivi (dlesnimi), morajo biti takšni obiski še pogostejši. 
Pri samem obisku zobozdravnika se je dobro držati nekaj 
napotkov: 
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•	 poskrbite, da bo stol bolj pokončen, 

•	 načrtujte krajše, jutranje obiske (približno 45 
min),

•	 načrtujte začetek obravnave 60 do 90 minut po 
odmerku levodope.

Oralno patologijo je potrebno odstraniti v zgodnjih 
stadijih bolezni in predvsem spodbujati dobro ustno 
higieno. Zaradi oteženih gibov, tremorja in depresije 
se mora bolnik s PB še bolj potruditi za dobro ustno 
higieno. Pri tem naj uporablja zobno ščetko z velikim 
ročajem in mehkimi ščetinami ter majhno glavo ščetke, 
da doseže tudi težje dostopna mesta. Električne zobne 
ščetke naj uporablja le v soglasju z zobozdravnikom, 
ki mu bo tudi razložil prednosti in slabosti takšne 
naprave. Pomembno je tudi čiščenje medzobnih 
predelov, kar dosežemo z nitkanjem zob (1x dnevno 
pred spanjem). Ker je takšno opravilo tehnično zahtev-
nejše obstajajo tudi različna pomagala, dobrodošla je 
tudi pomoč negovalca. Fluoriranje je pomembno pri 
obrambi pred kariesom, zato je potrebno uporabljati 
zobne paste z vsebnostjo 1450 ppm fluoridov, po pos-
vetu z zobozdravnikom tudi posebne gele ali opraviti 
profesionalno fluoriranje. Pomembno je tudi, da ne 
uporabljamo ustnih vod na osnovi alkohola. Boljše so 

na osnovi klorheksidina. S pomočjo pravilne in uravno-
težene prehrane se je mogoče še bolj izogniti težavam 
z zobmi in obzobnimi tkivi. Obroki morajo biti hranljivi. 
Izogibati se je potrebno prigrizkom z visoko vsebnostjo 
sladkorjev ter pitju gaziranih pijač in sokov. Najbolj 
zdrava pijača je voda!

ZAKLJUČEK

Tudi bolnik s PB ima težave z zobmi. Zobozdravnik mora 
biti del interdisciplinarnega tima, ki skrbi za bolnika 
s PB. Zato mora vedeti za zdravstveno stanje bolnika, 
morebitne spremembe in zdravila, ki jih pacient prejema. 
V Sloveniji imajo bolniki s PB slabše stanje zob in obzob-
nih tkiv kot zdrave osebe, zato jih je potrebno vključiti v 
preventivni program s pogostejšimi obiski v zobozdra-
vstvenih ambulantah. Za takšne bolnike velja poseben 
režim stomatološke oskrbe, ki ima svoje zakonitosti, da 
se izognemo zapletom in prilagodimo specifikam pri 
PB. Najbolj pomembno je odstraniti oralno patologijo 
v zgodnjih stadijih bolezni in kasneje s pravilno higieno 
in rednimi obiski zobozdravnika vzdrževati stanje zob in 
obzobnih tkiv.

Špela Jakša, Peti element

Špela Jakša, Peti element

FASCIJA, HIDRACIJA IN VSAKDANJE NAVADE

zaupanje in mobilnost, sicer pa redno sodeluje z zdravni-
ki, Fakulteto za šport, Olimpijskim komitejem Slovenije in 
je vabljena na letne kongrese. S skrbno izbranim kadrom 
v studiu Peti element zagovarja celostni pristop ter skrbi, 
da raven poučevanja ostaja podprta z ogromno mero 
strokovnosti, prijaznosti in varnosti, pri čemer že vrsto let 
sodeluje z društvom Trepetlika, ki skrbi za bolnike s par-
kinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami.

Za vsakogar od nas velja dejstvo, da se zagotovo 
začnemo ukvarjati s seboj, če ne prej, takrat, ko gre 
kaj narobe. Bolečina ali bolezen odražata posledice 
po celotnem telesu, ki ga v čutnem sistemu zaznavajo 
receptorji. Pojavljajo se vprašanja: kakšne vsakdanje 
navade lahko izboljšajo življenje, kako hidracija vpli-
va na telo in s čim lahko spodbudimo samozdravlje-
nje? Seznanite se s preprostimi nasveti za dolgoročno 
polnejše in bolj zadovoljivo življenje.

Za lažje razumevanje in za proces učenja smo telo raz-
delili na živčno-mišični, srčno-žilni, respiratorni in limfni 

Špela Jakša navdih za svoje ustvarjalno delo v svetu vadb 
in fizioterapije jemlje iz nešteto izkušenj, ki si jih nabira od 
leta 2004 po svetu. Zaradi potrebe po celostni obravnavi 
se je izurila v pilatesu, gyrotonic tehniki, sprožilnih (trig-
ger) točkah in se usmerila v obravnavo različnih bolezen-
skih stanj, tudi k obravnavi parkinsonovih bolnikov. Vodi 
studio Peti element, katerega je poleg rehabilitacije in 
fizioterapije izhodišče preko gibanja vračati telesu moč, 
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sistem ter vsa področja razdelili na prekate; pogosto se ga 
tako tudi obravnava, zdravi. Resnica je, da je med seboj 
vse povezano in deluje vzajemno, drugo z drugim. Tako je 
zakrčenost mišice lahko posledica slabo hidriranega ve-
zivnega tkiva (fascije), nepravilnega dihanja, prekomerne 
statike v življenjskem slogu, nezadostnega vnosa vode 
kot tudi dolgotrajen in slabo obvladan stres, stare po-
škodbe (brazgotine), travmatični dogodki (avtomobilska 
nesreča, kronične bolezni, smrt) itd. 

Kot primer vzemimo rehidracijo medvretenčnih ploščic 
ponoči, v fazi mirovanja in spanja. Zato da je hrbtenica 
ponoči sposobna ustrezne rehidracije in regeneracije, 
je potrebno napete mišice, ki se nahajajo ob hrbtenici, 
ustrezno sproščati. Ste vedeli, da se posamezni disk te-
kom dneva lahko stisne do 2 mm, in da smo zato zvečer 
lahko 2 do 3 cm nižji kot zjutraj? 

Velikokrat se pojavlja vprašanje, kako vemo, ali smo 
napeti, ali lahko dolgoročno pričakujemo težave zaradi 
zakrčenosti mišičnih struktur in napetosti vezivnega 
tkiva. Za odgovor na to dilemo obstaja enostaven test. 
Ali stiskate zobe ali imate stisnjene ustnice skupaj in ali 
potiskate jezik v nebo oziroma zobe? Pritrdilni odgovor 
na vsaj enega od teh vprašanj je potrditev, da imate pri-
zadetost zob, težave s čeljustjo (obrabo sklepnih špranj), 
glavobol, bolečine v vratu in napetosti ob hrbtenici, ki 
vam onemogočajo ustrezno regeneracijo medvretenčnih 
ploščic, kar dolgoročno vodi v degeneracijo in težave. 
Čeprav lahko žvečenje žvečilnega gumija kratkotrajno 
zmanjša občutek napetosti, povečuje budnost in uravna-
va izločanje sline (kar prispeva k zdravju ustne votline), 
se moramo zavedati, da redno žvečenje žvečilnih gumijev 
vodi v povečano napetost mišic vratu in čeljusti, ki utes-
njuje strukture čeljustnega sklepa. V nekaterih primerih 
vzrok za bruksizem niso težave z zobmi ali stres. Lahko 

gre za zaplete pri nekaterih drugih motnjah, kot sta hun-
tingsonova in parkinsonova bolezen, ali redke in nezna-
čilne stranske učinke psihofarmakov oziroma nekaterih 
antidepresivov. 

Kakšen je pravilen položaj čeljustnega sklepa, ki omogo-
ča regeneracijo telesa? Navadno se zobje zgornje in spo-
dnje čeljusti ne stikajo, izjema sta žvečenje in požiranje, 
preostali čas je med zgornjimi in spodnjimi zobmi vsaj 
nekaj milimetrov prostora, da se le-ti ne drgnejo, žvekal-
ne mišice so sproščene, usta so zaprta in mirujejo, jezik 
počiva naslonjen ob zgornjo dlesen in zobe.

STRES

Živčni sistem je mehanizem, zadolžen za vse telesne 
funkcije, reakcije in prilagoditve telesa na okolje. Je elek-
trokemični komunikacijski sistem, ki omogoča delovanje 
telesa kot celote v dinamičnem okolju. Živčni sistem za 
lažje razumevanje delimo na centralni (možgani in hrbte-
njača) in periferni sistem (somatski sistem iz čutnih gibal-
nih živčnih vlaken in avtonomni sistem iz simpatičnega in 
parasimpatičnega dela). Avtonomni živčni sistem ni pod 
zavestno kontrolo, ampak deluje na področju »plazilskih 
možganov«, ki delujejo na nivoju intuitivnosti in reflek-
sov. Ta del nadzira delovanje gladkega mišičja notranjih 
organov, srčno mišico in delovanje žlez.

Za boljše razumevanje vpliva stresa na telo izpostavi-
mo opis simpatičnega in parasimpatičnega živčnega 
sistema. Parasimpatični živčni sistem deluje, ko smo v 
mirnem okolju, počivamo, ko smo pomirjeni sami s seboj 
in med spanjem. Omogoča rast pri otrocih, regeneracijo 
(saj dnevno celice propadajo, nastajajo in se razvijajo), 
zdravljenje (ko smo umirjeni, povečujemo delovanje 
imunskega sistema), pri športnikih omogoča super 
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kompenzacijo (počitek telesu omogoča več mišične mase 
in boljšo vzdržljivost). Parasimpatični sistem uravnava 
prebavo in sprošča melatonin v hipofizi in serotonin v 
črevesju, kar predstavlja dva naravna antioksidanta. 

Na drugi strani simpatični živčni sistem deluje v budnem 
in aktivnem stanju in ob njegovem 100-odstotnem delo-
vanju pridemo v območje boja, bega ali zmrznjenja. Telo 
napne mišice, srcu dvigne frekvenco, pojavi se kurja polt, 
telesu poveča senzibiliteto čutil (hipervid, hipersluh, 
hipervonj), kratkotrajno se izločijo velike količine adre-
nalina in kortizola. Ob delovanju simpatičnega živčnega 
sistema se telo ne regenerira, ne adaptira imunskega 
sistema ter preprečuje prebavo. Posledica delovanja sim-
patičnega živčnega sistema je napetost in plitvo, hitrejše 
dihanje. Prehajanje med simpatičnim in parasimpatičnim 
živčnim sistemom je za zdravje pomembno in normalno. 

Telo predstavlja samostojno in samozadostno enoto, 
ki je ob prepogosti dolgotrajni stimulaciji simpatičnega 
živčnega sistema lahko nagnjeno k boleznim. V sodob-
nem času vsakodnevne izzive prepogosto doživljamo 
kot stres. Dolgotrajen stres vodi v izčrpanost adrenalne 
žleze, zato je razumevanje (zdravilnega) učinka počitka 
bistveno za ustrezno regeneracijo. Enostaven način, kako 
zavestno prehajamo iz simpatičnega v parasimpatični 
živčni sistem, je preko počasnega, globokega in diafra-
gmalnega dihanja. Dihanje je torej vitalna komponenta 
doseganja umirjenosti in boljšega zdravja.

JUTRANJA POŽIVILA IN DOPUST

Jutranja poživila lahko s prekomerno stimulacijo stres-
nih hormonov (kortizola) dodatno stimulirajo simpatični 
živčni sistem, zato je smiseln pomislek, kdaj v dnevu se 
poživil posluževati. Pitje kave ter črnega in zelenega čaja 
bi bilo zato najbolj smiselno opoldne, pred obrokom.

Prepoznavanje osebe, ki je prekomerno stimulirana 
preko simpatičnega živčnega sistema, je enostavno, 
predvsem na oddihu. Oseba, ki je navajena delovati v ob-
močju stresnih hormonov, se ne more umiriti in sprostiti. 
Taka oseba ne zna biti pri miru, kljub temu da vsako telo 
za razbremenitev, regeneracijo in zdravljenje potrebuje 
počitek. Zdravje pride takrat, ko telo vse izklopi, zato 
mora biti človek sposoben, da ne dela nič. Ker se lahko 
naenkrat koncentrira samo na eno stvar, je vredno izpo-
staviti, naj se koncentrira nase.

LIMFA

Limfa ima svoj tok in nastaja vsepovsod in se izliva nad 
ključnico v vensko kri. Limfa pulzira s kontrakcijo mišic, 
pulzacijo arterij in najpomembneje – z dihanjem. Glavna 
limfna veja je pri diafragmi, zato je bistveno trebušno di-
hanje. Limfni sistem je vsaj za eno stopnjo pomembnejši 
od krvno-žilnega sistema. Če je krvni sistem reka, je limfni 
sistem čistilna naprava te reke. 

Glavne limfne žile se nahajajo v preponi (ob kolku) in če 
sedimo več kot pol ure, utesnjujemo limfne vozle in one-
mogočamo optimalno delovanje. Zato je priporočljivo, da 
po vsakih 30 min sedenja (neodvisno od kvalitete stola) 
vstanemo vsaj za minuto, se pretegnemo in globoko tre-
bušno dihamo. Ste vedeli, da kvalitetno trebušno dihanje 
krepi imunski sistem, masira notranje organe, razstruplja 
telo, spodbuja tok limfe, venski pretok, uravnava pritisk 
in bitje srca, umirja um, omogoča prehrano prsnih med-
vretenčnih ploščic in povečuje pozornost?

HIDRACIJA

Za povračilo zdravja je poleg dihanja pomembno pitje 
zadostne količine vode. Gre za vlažilni, hranilni in čistilni 
medij. Največji rezervoar vode v človeškem telesu je v 
mišicah in v fasciji. Brez zadostne hidracije črpamo vodo 
prav od teh mehkih tkiv. Ko je vezivno tkivo (fascije) zara-
di pomanjkanja vnosa vode in pomanjkanja gibanja manj 
gibljivo (zlepljeno), voda ne vstopa nazaj, kot to ustrezno 
prehaja pri mišicah. Dehidracija se pri mišicah opazi 
kot rigidnost, hitreje pride do natrganine in krčev, pri 
dehidriranem vezivnem tkivu opazimo pokanje v sklepih, 
zmanjšano gibljivost in elastičnost, moteno pretočnost 
in spremenjen prenos sil po hrbtenici in sklepih. 

Za ustrezno rehidracijo fascij je priporočljiv obisk savne, 
pregrevanje na soncu (ob uporabi ustrezne zaščite), 
uporaba tople kopeli, kvalitetna masaža, vibracija kot 
tresenje, vaje za raztezanje fascialnih linij in specifična 
manualna terapija. V splošnem za ustrezno hidracijo ose-
ba potrebuje 1 liter vode na 25 kg telesne teže, od česar 
mora biti polovica tekoče vode (porazdeljeno čez dan po 
požirkih, ostalo pridobljeno s hrano). To se spremeni z 
vremenskimi pogoji ali športno aktivnostjo ter vnosom 
poživil (kofeina, zelenega čaja, alkohola). 

Fascija ne funkcionira ob prekomerni (od nič do maksi-
malne) ali nepravilni (ni vse za vse) telesni aktivnosti, ob 
dolgotrajnem psihičnem stresu (obremenitvah), ob de-
hidraciji fascije (ko prihaja do zlepljanja), ob neuporabi 
in imobilizaciji dela telesa (neprestano sedenje in statika 
zleplja), ob poškodbi, ob vnetju in ob pomanjkanju vita-
minov in mineralov (težave s črevesjem).

Iz izkušenj je znano, da večja kot je rigidnost in negiblji-
vost v telesu, manj je oseba pripravljena na spremembe. 
V sproščenem in gibljivem telesu je prisotno tudi manj 
strahu, saj je telo skupek celote. 

Če povzamemo, skrb za dihanje, vnos zadostne količine 
vode in ohranjanje telesne gibljivosti telesu omogočajo 
hitrejšo sposobnost prilagajanja in boljšo adaptacijo 
na spremembe. Vsako telo je grajeno tako, da bi zlahka 
dočakali 100 let, samozadostno in brez bolečin. Takšno 
gibljivost in moč, kot jo imamo danes, lahko brez težav 
ohranimo v pozni starosti, le ukvarjati se je treba s tele-
som, ne pa ga zanemarjati. Vsakodnevna skrb za telo na 
dolgi rok pomeni zdravje, boljše življenje in predvsem 
kvalitetno prebivanje v sebi. 
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Monika Simerl, dr. med., specializantka nevrologije 

KONOPLJA IN NJENI PRIPRAVKI – UPORABA V 
MEDICINI

Konoplja je rastlina z značilnimi dlanastimi 
listi, ki lahko v višino zraste tudi do več 
metrov. Prvi zapis o medicinski uporabi 
konoplje sega v 2. stoletje našega štetja, ko 
je kitajski zdravnik Hua Tuo izumil konopljin 
prah, katerega je med svojimi operacijami 
uporabljal kot anestetik. Domneva se, da 
so 3000 let pred našim štetjem konopljo v 
obliki inhalacij uživali že antični Hindujci iz 
Indije in Nepala, saj so na tem območju našli 
zoglenela konopljina semena.

Konoplja ima več podvrst. Največ se uporabljata na-
vadna in indijska konoplja. Prav tako je poznanih več 
vrst konopljinih izvlečkov.

Najbolj znana in široko uporabljana sta THC (delta-
9-tetrahidrokanabinol), ki je po zakonu prepovedana 
psihoaktivna učinkovina, sicer poznana po svojem 
evforičnem učinku in omami. Druga učinkovina je 
CBD (kanabidiol), ki jo ljudje sedaj uporabljajo pri 
lajšanju bolečin, vnetij, sproščanju bolečih mišic in za 
izboljšanje psihičnega počutja.

Kako konoplja deluje? V našem telesu obstaja t. i. 
endokanabinoidni sistem, ki sodeluje pri uravnavanju 
številnih življenjsko pomembnih procesov – spanja, 
hranjena, imunosti, reprodukcije, občutka ugodja in 
bolečine, spomina.

Naše telo proizvaja lastne kanabinoide, ki delujejo na 
kanabinoidne receptorje. Oboje tvori endokanabino-
idni sistem. V konoplji se nahajajo učinkovine kanabi-
noidi. To so kemične spojine, ki prav tako delujejo na 
kanabinoidne receptorje v človeškem telesu.

Poznamo več endokanabinoidnih receptorjev. Najbolj 
znana sta receptor CB1, ki se nahaja pretežno v mož-
ganih in povzroča omamo. Obenem lahko povzroča 
tudi stranske učinke, kot so zaspanost, omotica in 
halucinacije. Na ta receptor deluje THC.

Receptor CB2 se nahaja večinoma izven možganov, v 
perifernih tkivih – npr. v limfatičnem tkivu in tankem 
črevesju – na ta receptor deluje CBD, ki povzroča le 
malo stranskih učinkov.

Na temo zdravilnih učinkov konoplje je bilo v preteklosti 
opravljenih že nekaj kliničnih raziskav, vendar so rezultati 
teh raziskav večinoma nesklepčni, največkrat zaradi pre-
majhnega števila sodelujočih oseb v raziskavi.

Za indikacijo zdravljenja nevroloških bolezni s konopljo 
v tem trenutku uradna medicina priznava le dve obliki 
otroških epilepsij – Dravetov sindrom in Lennox-Gastau-
tov sindrom. Gre za zelo redki bolezni. V tem primeru tudi 
Zdravstvena zavarovalnica poravna stroške zdravljenja z 
medicinsko konopljo. Za druge nevrološke bolezni (npr. 
parkinsonova bolezen, distonija, demenca, multipla 
skleroza, možganska kap …) ni zadostnih dokazov, da 
bi imeli pripravki konoplje ugoden učinek na bolezenske 
simptome ali na potek bolezni.

V marcu 2019 je na Debelem Rtiču potekalo srečanje 
Društva Trepetlika. Eno izmed predavanj je bilo na-
menjeno konoplji. Po predavanju se je razvila zanimi-
va interaktivna debata o izkušnjah uporabe konoplje 
bolnikov s parkinsonovo boleznijo.

Med člane društva smo razdelili vprašalnike. Do se-
daj smo jih prejeli 70 in jih analizirali 52. V anketi je 
sodelovalo 21 žensk in 31 moških, povprečna starost 
anketirancev je bila 68,5 let. Parkinsonovo bolezen so 
imeli v povprečju 11,5 let. 
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Slaba polovica anketirancev (45 %) je imela izkušnje z 
uporabo konoplje. 

V povprečju jo uporabljajo 1,5 leta: dobra polovica (55 
%) od teh vsaj enkrat dnevno, 17 % pa dvakrat tedensko 
.Več kot polovica oseb (55 %) je uporabljala izključno 
CBD pripravke, 8 % izključno THC, dobra četrtina (26 %) 
je uporabljala kombinacijo.

Petina anketirancev, ki imajo izkušnje z uporabo de-
rivatov konoplje, je poročala o zmanjšanju tremorja, 
30 % o zmanjšanju rigidnosti, 17 % o zmanjšanju 
diskinezij.

Kar se tiče nemotoričnih simptomov, je bil najpogostejši 
ugoden učinek na spanje (52 %), 40 % uporabnikov je 
navajalo izboljšanje razpoloženja in zmanjšanje bolečin, 
35 % zmanjšanje anksioznosti. Dobri desetini (13 %) se je 
izboljšal apetit.

Od stranskih učinkov so uporabniki navedli omotico in 
slabše ravnotežje (2 osebi), slabšo koordinacijo prstov 
rok pri igranju inštrumenta (1 oseba), padec krvnega 
tlaka (1 oseba), glavobol (1 oseba) in zvečano željo po 
spolnosti (1 oseba).

Namen tega prispevka je predvsem informirati in ne 
promovirati rabo izvlečkov konoplje v kakršni koli obli-
ki. Verodostojne raziskave glede koristi ali škodljivosti 
uporabe konopljinih pripravkov pri parkinsonovi bo-
lezni še niso bile narejene. Večje škodljivosti verjetno 
ni, prav tako ni dokazov, da bi njihova uporaba upo-
časnila ali zaustavila napredovanje bolezni. Učinki so 
odvisni od vrste in vsebnosti pripravkov in tudi od po-
sameznikovega odziva na določen pripravek. Dejstvo 
je le, da veliko bolnikov konopljine preparate uživa, 
uradna medicina pa zaenkrat nima jasnega odgovora 
o njihovi učinkovitosti.
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Petra Pirc, dipl. biopsi.  

PLES KOT POTENCIALNA OBLIKA TERAPIJE V 
REHABILITACIJI PARKINSONOVIH BOLNIKOV

Sem diplomirana biopsihologinja in 
strastna ljubiteljica nevro-znanosti. 
Energičnost in zagnanost sta moji vrlini, 
ki me motivirata za razvijanje spretnosti 
in pridobivanje novega znanja, zlasti za 
odkrivanje novih dognanj na področju 
možganov. Kot večletna plesalka različnih 
plesnih zvrsti izhajam iz sebe. Zame je 
plesna oblika gibanja terapevtska, ker vpliva 
na psihološki, nevrološki in rehabilitacijski 
nivo. Svoj življenjski hobi sem združila s 
študijem in prakso, rezultat pa je plesno 
gibalna aktivnost. 

Kaj je parkinsonova bolezen (PB)?

Parkinsonova bolezen je napredujoča nevrološka 
bolezen, ki nastopi ob pomanjkanju dopamina (DA). 
Pomanjkanje DA se odrazi v motoričnih in nemotoričnih 
simptomih, primarno kot ekstrapiramidalni simptomi, 
ki opisujejo nestabilno hojo, krajšo amplitudo koraka, 
otežen začetek gibanja in tremor ter rigidnost (togost) 
mišic. Odvisno od stadija bolezni je tudi slabšanje mi-
selnih sposobnosti. 

Običajno se bolezen zdravi medikamentozno, vendar 
zdravila učinkujejo kratkoročno, zato se vse več bolni-
kov poslužuje alternativnih terapij. Na primeru telesne 
aktivnosti, ki deluje kot varovalni dejavnik in dolgoroč-
na terapija za zaviranje napredovanja PB skupaj s far-
makološko terapijo, so študije dokazale, da so genetsko 
podedovani parkinsonovi bolniki bolezen razvili pri 
kasnejši starosti, če so bili predhodno telesno aktivni. 

Nevrobiologija PB in staranja

Oksidativni stres (OS) in možgansko vnetje spremljata 
napredujoče nevrološke bolezni, med drugim tudi PB. 
Vsi živi organizmi oblikujemo prilagoditveni odgovor na 
OS z dovajanjem antioksidantov živčnim celicam, katere 
se s pravilnim delovanjem mitohondrija, kot celičnega 
organela, preskrbijo s kisikom. Delovanje živčnih celic se 
odrazi v ohranjenih funkcijah. Narava OS s prisotnostjo 
prostih radikalov vpliva na delovanje možganskih celic. 

Prosti radikali, ki so produkti OS, zavirajo delovanje 
mitohondrija, kateri preskrbuje živčne celice s kisikom, 
zato le-te umrejo. S tem narašča možgansko vnetje, ki 
je posledica nekontroliranega delovanja mikroglije, ki 
skrbi za imunsko stanje možganov z odstranjevanjem 
toksičnosti OS. Zaradi pretiranega delovanja mikroglije, 
možgansko vnetje sproži oksidacijo DA celic. Izguba DA 
je tudi del naravnega procesa staranja kot odziv na OS. 
Vzročno posledična povezava PB je v povečani ravni 
OS in v slabšem delovanju mitohondrija. Pomanjkanje 
motivacijskega dejavnika DA za gibanje v poteh do pred-
njega režnja možganov izzove manj spontanega aktivi-
ranja avtonomnih motivacijskih procesov. Manjša raven 
DA vpliva na delovanje izvršilnih funkcij, ki narekujejo 
avtonomnost gibanja ter so tudi odvisne od nivoja mi-
selnih sposobnosti. Hitrost tanjšanja možganske skorje 
ali izguba živčnih celic naraščata s starostjo, zato se s 
staranjem izgubljajo živčne celice v predelu prednjega 
režnja možganov in centra za spomin (hipokampus).

Možgani so organ, ki nam omogoča 
gibanje 

Možgani kot del osrednjega živčnega sistema omogoča-
jo gibanje. Ideja o gibanju se preko zunanjih in notranjih 
informacij prenese do motoričnih centrov. Pri plesu gre 
za senzorično zaznavno gibanje, ki se preko vidnih in 
besednih informacij pretvori v gibalni odziv ob pomoči 
zrcalnih nevronov, ki omogočajo učenje in posnemanje 
kot temelj plesne vadbe, in poveča propriocepcijo te-
lesa. Informacije o zaznanem gibanju se prenesejo do 
motoričnih centrov, kjer se skupaj z miselnimi sposob-
nostmi ustvari motorični odziv. Slednjega omogoča mo-
torično planiranje, torej sodelovanje med motoričnimi 
centri in miselnimi sposobnostmi. 

Potencialno funkcionalno izboljšanje 
simptomov s plesnim gibanjem 

Sedeči način življenja starostnika narašča s količino 
neaktivno preživetega časa. Okolje, bogato s čutnimi in 
gibalnimi dražljaji, vzdržuje možgansko aktivnost staro-
stnikov in ohranja aktivnost funkcij. 

Spontano gibanje je odvisno od delovanja mitohondri-
ja, ki s staranjem slabi. Prihaja do zmanjšanja kontrak-
tilnih proteinov v mišicah, kateri omogočajo mišično 
krčenje in obnovo delovanja mitohondrija. Aerobna 



19Glasilo TREPETLIKA

vadba vzdržuje delovanje mitohondrija in oksidacijskih 
encimov ter aktivira sintezo kontraktilnih proteinov v 
mišicah. Sproži hipertrofijo mišičnih vlaken ter odstrani 
škodljive posledice OS. Prepis kontraktilnih proteinov je 
hitrejši in gibanje lažje izvedljivo. Prav tako telesna ak-
tivnost vpliva na mišično moč in izboljšuje ravnotežje. 

Ples spodbuja plastičnost možganov, torej vseživljenj-
sko možnost možganov, da se spreminjajo. Glasba, ki 
spremlja ples, spodbuja izločanje DA motivacijskega 
faktorja, ki je ključen za vztrajanje v izvajanju aktivno-
sti. Ritmična aktivnost dvigne imunski sistem, izboljša 
pomnjenje in učenje. Večji dotok kisika v možgane 
poveča možgansko aktivnost in spodbuja nastajanje 
novih živčnih celic ter dovaja antioksidante naproti 
toksičnim prostim radikalom OS. Plastičnost možga-
nov je neposredno odvisna od količine redne telesne 
aktivnosti. Strukturirana aerobna aktivnost poveča 
povezljivost med živčnimi celicami, zavira tanjšanje 
možganske skorje ter prostornine hipokampusa 
in prednjega režnja. S telesno kot tudi plesno 
aktivnostjo narašča število BDNF (živčni rastni 
dejavnik možganskega izvora, ki vpliva na rast in 
razraščanje živčnih celic), rezultat pa so boljše 
miselne sposobnosti. Rezultate o zaviranju PB 
podpirajo študije na mišjem modelu, kjer so 
odkrili višjo raven DA pri telesno aktivnih miših v 
primerjavi z neaktivnimi. 

Pomembno je ohranjanje psihomotoričnih in miselnih 
sposobnosti za funkcijsko delovanje in samostojnost. 
S plesom lahko dosežemo večjo gibljivost mišic, ker 
zahteva več premičnosti, fleksibilnost in boljše ravno-
težne sposobnosti. Slednja deluje proti mišični togosti, 
povečuje gibljivost in učinkovitost ter kontrolo gibanja. 
Krepimo statično in dinamično ravnotežje, vzdržljivost 
in moč. Glasba s plesom zahteva usklajevanje gibanja 
z ritmom glasbe, s čimer lahko ob hitrejšem ritmu in 
pospešenem koraku treniramo hitrost hoje. Slušne in-
formacije obidejo nedelujoče možganske predele zaradi 
pomanjkanja DA in potujejo direktno do motorične skor-
je za gibalni odziv. Informacije o ritmu glasbe in vidno
-prostorske informacije aktivirajo miselne sposobnosti 
za večjo kontrolo in zavedanje telesa (propriocepcija). 
Z aktivacijo spoznavno zaznavnih sposobnosti je večja 
tudi propriocepcija telesa.

Depresija, apatičnost in demotiviranost povečujejo 
upad miselnih sposobnosti. Vpetost plesa v družbeni 
kontekst in socialne interakcije zadovoljujejo potrebo 
po vključitvi in delujejo kot varovalni dejavnik pred 
upadom miselnih sposobnosti. Za starostnike in parkin-
sonove bolnike je ples visoko zadovoljujoča aktivnost, 
ki jih z družbeno vključenostjo motivira za nadaljnjo 
udeleževanje, motivator pa je tudi glasba. Pri staro-
stnikih s PB, ki so se udeleževali redne plesne vadbe, 
je bilo odkrite manj agresije, apatičnosti in utrujenosti 
ter telesna sproščenost in boljše miselne sposobnos-
ti. Plesna aktivnost znižuje nivo stresa s krepitvijo 

imunskega sistema in sproščanjem endorfinov, ki imajo 
protibolečinske učinke. Temu sledi povečana pozornost 
in učinkovitejša uporaba miselnih sposobnosti. 

Učinkovanje plesne aktivnosti s koraki 
tanga 

Plesna aktivnost s koraki in ritmom tanga prehaja od 
odrezavih začetkov gibanja, prenašanja teže, obratov in 
vzvratne hoje, raznolike hitrosti ter dolžine koraka. Je 

vsestranska gibalna aktivnosti, ki zahteva pozornost, 
razmišljanje in sledenje plesnemu partnerju. Pri tangu se 
poveča aerobni prag, ki krepi srčno žilni sistem. Z vadbo 
se mišice preskrbijo s kisikom, kar vodi v učinkovito krče-
nje. Srčni utrip se poviša na 70 % maksimalnega srčnega 
utripa, kar ustreza smernicam za aerobno vadbo. 

Glasba tanga je dobra pomoč pri težavah s hojo. Bolnik 
mora korak pogosto ustaviti in ga ponovno začeti. Spre-
menljiv ritem tanga s premori je dobra vadba za osva-
janje hitrejšega začetka gibanja, tremor in spodbujanje 
počasne hoje. Parkinsonovi bolniki težko razločijo med 
dvema dražljajema hkrati. Tango je bogata senzorično-
motorična aktivnost, saj se mora bolnik osredotočiti na 
več dražljajev hkrati in temelji na socialnih interakcijah. 
Gibanje bolnika je lažje ob podpori plesnega partnerja, 
s čimer se izognemo nestabilnosti. Bolnik se osredotoči 
na kakovost izvedbe korakov namesto iskanja ravno-
težja. Izboljšano ravnotežje se kaže v večji samozavesti, 
zlasti pri postavitvi koraka. S tangom se poveča prostor-
nina hipokampusa in plastičnost prednjega režnja pri 
starostnikih s PB. Povečano delovanje hipokampusa in 
plastičnost možganov z učenjem lahko izboljšata misel-
ne sposobnosti in prostorsko orientacijo. 

Zaključek

Ples je telesna aktivnost, ki primarno spodbuja psiho-
motorične sposobnosti, med drugim tudi ugodje in 
osebno zadovoljstvo. Ples se je s svojim učinkovanjem 
tako na telesno kot kognitivno področje dokazal za 
učinkovito dopolnilno terapijo k zdravljenju PB. 
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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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Ob sredah nordijska 
hoja z Anico Lipar.

•	 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.

MOZAIK DOGODKOV
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SREČANJI V KRANJU IN MARIBORU, 
FEBRUARJA 2019

Prejšnji teden je bil na Društvu Trepetlika v znamenju 
srečanj in izobraževanj. V Kranju smo se dobili v sredo, 20. 
2. 2019. V prijaznem okolju gostišča Dežman na Kokrici 
se nas je zbralo preko 50 ljudi; članov in zainteresirane 
javnosti z Gorenjske in osrednjeslovenske regije.  Po uvo-
dnem nagovoru predsednice je svoje znanje z nami po-
delila prof. dr. Mojca Kržan, dr. med. s predavanjem: Moja 
zdravila, kaj pa dodatki? Po predavanju je prof. Kržanova 
odgovorila na mnoga vprašanja, ki nas begajo. Vprašanja 
na temo zdravil in dodatkov ji lahko zastavite tudi na naši 
spletni strani http://www.trepetlika.si/.

*****

V četrtek, 21. 2. 2019, smo naša druženja in izobraževanja 
nadaljevali v Mariboru. Tam se nas je zbralo še več, bilo 
nas je preko 70. Kljub odpovedi prostora v Domu pod 
gorco, ki so ga dan prej zaprli zaradi gripe, smo srečanje 
izpeljali. V hotelu Bau je bila sicer dvorana napolnjena do 
zadnjega kotička, izvedeli pa smo veliko novega. Srečanje 
je bila tudi odlična priložnost za medsebojno izmenjavo 
koristnih informacij, mnenj, druženje s starimi prijatelji 
ter spoznavanje novih znancev.

Najprej je o prehrani bolnikov s parkinsonovo bolez-
nijo spregovorila parkinsonska sestra Marjetka Ornik 
Košan. Za njo smo prisluhnili nevrologinji dr. Meni-
hovi, ki nam je predavala o napredovali parkinsonovi 
bolezni.

Obe predavateljici sta bili deležni mnogih vprašanj, na 
katera sta tudi odgovorili. 

Vsa vprašanja, ki se vam porajajo, lahko preko naše že 
prej omenjene spletne strani http://www.trepetlika.si/ 
zastavite tudi predavateljicama Marjetki Ornik Košan in 
Mariji Menih.

Ker je zanimanje za teme, ki so jih v dveh dneh obdelale 
vse tri predavateljice, veliko, bomo predavanja še pono-
vili. O hipovitaminozi je Marjetka Ornik Košan predavala 
tudi na Debelem Rtiču.

Ostali datumi so objavljeni na naši spletni strani.

Pri izvedbi srečanj nam pomagajo donatorji in  
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SREČANJE ČLANOV IN ZAINTERESIRANE 
JAVNOSTI V MURSKI SOBOTI, 25. 3. 2019

V ponedeljek smo se na pobudo naših 
članov iz Prekmurja srečali v Murski Soboti. 
V svojem prelepem okolju nas je gostila 
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 
Sobota. 

Po uvodnem nagovoru predsednice društva Cvetke 
Pavline Likar se nam je pridružila dr. Dominika Novak 
Pihler, specialistka nevrologije iz Murske Sobote. Za 
nas je pripravila predavanje o parkinsonovi bolezni. 
Povedala je, kaj je parkinsonova bolezen, kateri so 
motorični in nemotorični simptomi. Razložila, kako 
se bolezen zdravi. Predstavila načine zdravljenja 
z globoko možgansko stimulacijo, kontinuiranim 
zdravljenjem in apomorfinsko črpalko. Spregovorila 
je o napredovali fazi bolezni in zdravljenju težav, 
povezanih s PB. Povzetke njenega predavanja si lahko 
preberete med strokovno literaturo. 

Dr. Novak Pihlerjeva je poudarila, da je pomembno 
tudi druženje in medsebojna podpora ter tako še do-
datno vzpodbudila nadaljnje druženje in povezovanje 
bolnikov, skrbnikov, lokalnega okolja in strokovnja-
kov pod okriljem Društva Trepetlika.

Po končanem predavanju se je razvil pogovor, v kate-
rem je odgovorila na vsa vprašanja, ki se zastavljajo 
bolnikom in njihovim svojcem. 

Sledila je kratka pavza, nato je svoje znanje z nami 
podelila Marjetka Ornik Košan, parkinsonska sestra z 
nevrološkega oddelka UKC Maribor. Spregovorila je o 
novih dognanjih in smernicah za prehrano parkinso-
nika. V kratkem bodo njeni povzetki objavljeni na naši 
spletni strani. Tudi ona je po predavanju odgovorila 
na mnoga vprašanja. Slušateljem je podala še doda-
tna navodila, svoje izkušnje ter spoznanja. Le-ta niso 
povezana samo s prehrano, ampak nasploh s parkin-
sonovo boleznijo, saj se kot parkinsonska sestra vsak 
dan srečuje z njo in ima bogate izkušnje. Prav zaradi 
tega ljudem na mnoge načine pomaga pri lajšanju in 
premagovanju težav.   

Z nami je bila tudi novinarka gospa Silva Cigan, ki je 
pripravila prispevek, ki je bil objavljen na RTV SLO – 
Muravideki Magyar Radio-Pomurskem madžarskem 

radiu. Fotogalerijo in prispevek si lahko ogledate na 
spodnji povezavi: 

https://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174604533

Našemu Društvu so se na tem srečanju, ki mu je pri-
sostvovalo 25 udeležencev, pridružili štirje novi člani. 
V konstruktivni debati smo vsi skupaj ugotovili, da je 
ljudi, ki želijo in potrebujejo taka srečanja ter redno 
dejavnost, tudi na tem koncu Slovenije kar nekaj. 
Podprla nas je tudi murskosoboška nevrologinja dr. 
Novak Pihlerjeva, ki si (tudi) za svoje paciente želi 
tovrstnega udejstvovanja. Člani so predlagali, da se 
ustanovi Prekmurska enota Trepetlike, za vodjo pa 
določili gospoda Mirka Kozarja. Predsednica bo pred-
log podala članom izvršnega odbora. V Društvu se 
bomo čim prej potrudili poiskati prostor, kjer se bodo 
člani lahko družili, izobraževali in podpirali. 

Vabimo torej Prekmurce, da se nam pridružite!

Srečanje je bilo delno financirano s strani:        
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Mirko Kozar

SREČANJE POMURSKE REGIJE V MURSKI SOBOTI    

Konec marca smo se sestali v Murski 
Soboti, kjer smo bili deležni zanimivega 
predavanja s strani strokovnjakov 
s področja parkinsonove bolezni. O 
bolezni je spregovorila dr. Dominika 
Novak Pihler, specialistka nevrologije. 
Najnovejša dognanja stroke o 
uravnoteženem prehranjevanju 
parkinsonikov nam je obrazložila 
parkinsonska sestra Marjetka Ornik 
Košan.

Istočasno smo se dogovorili, da začnemo z aktiv-
nostmi, ki nam bolnikom koristijo. Pripomorejo k 
lažjemu gibanju in s tem lažjemu vključeva-
nju v družbo. Povezali smo se s Slovensko 
filantropijo ter v Murski Soboti dobil v 
souporabo prostor v Hiši Sadeži družbe 
na ulici Štefana Kovača 20. 

Prvo srečanje se je odvilo konec meseca 
aprila, kjer smo se dogovorili, da bomo 
v začetni fazi izvajali srečanja enkrat 
mesečno. Srečanje je namenjeno 
osebam, obolelim za parkinsonovo 
boleznijo, njihovim svojcem ter tudi 
zainteresirani javnosti. 

Hiša Sadeži družbe je javni zavod, ki 
nudi prostore in pomoč različnim 
kategorijam bolnikov ali samo 
občanom, ki so potrebni kakršne-
koli pomoči, četudi je to samo 
pogovor ali lepa beseda. Na prvem 
srečanju, ki je bilo bolj kot ne informa-
tivnega značaja, smo prisotni sprejeli 
odločitev, da se na podobnih srečanjih 
dobivamo mesečno in to vsak drugi 
torek. Ker Hiša Sadeži družbe izdaja 
mesečni vadbeni list, jih moramo o 
spremembah obvestiti dovolj zgodaj. 
Ob prvem vadbenem dnevu nas je 
prišel pozdravit tudi vodja zavoda g. 
Darko Kranjc, za kar se mu zahvalju-
jem. Veselim se srečanja in druženja 
z vami. Na koncu bomo še kakšno 
rekli o terminih, aktivnostih na 
takih ali podobnih druženjih. 

Hkrati vas obveščam, da je po našem dogovoru 

zaenkrat termin vsak drugi torek v mesecu, med 

17. in 18. uro.

Želim si, da se vas čim več udeležuje omenjenega 

termina. Istočasno vas obveščam da Hiša Sadeži 

družbe izvaja tudi veliko drugih delavnic in tečajev, 

katerih se lahko po mili volji udeležite. V juliju in 

avgustu je termin enak, pa čeprav bo predvidoma 

udeležba manjša. Če ne bomo klepetali, bomo pa 

telovadili .

Gibanje, gibanje in še enkrat gibanje! 

Pripomore k boljšemu počutju, gibljivosti in 

fizični stabilnosti, kar pozitivno vpliva na 

počutje in odganja stres. 
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Mag. Vinko Kurent

POMOČ NA DOMU – Dom pod Gorco, 4. 4. 2019

Štajerska regija ima novega vodjo, Vinka 
Kurenta. Nadaljeval bo delo, ki ga je vrsto let 
opravljal Adi Žunec ob pomoči žene Vlaste. 
Utečene aktivnosti ostajajo nespremenjene: 
vsak prvi in tretji četrtek bo pod vodstvom 
fizioterapevtke telovadba v Domu pod 
Gorco. Novi člani ste dobrodošli.

Zasledil sem vesti o izvajanju temeljne socialnovarstve-
ne storitve »Pomoč na domu«, ki je organizirana v okviru 
formalne oskrbe v občinah in katere razvoj država spod-
buja v okviru strateških dokumentov s področja social-
nega varstva. Iz razgovorov s člani društva sem ugotovil, 
da storitev med bolniki s parkinsonovo boleznijo ni do-
volj znana in je prav, da se z njo bolj seznanimo. 

V Domu pod Gorco v Mariboru smo 4. aprila 2019 po 
redni telovadbi organizirali predstavitev in razgovor čla-
nov društva o tej temi s socialno delavko iz UKC Maribor, 
Andrejo Ivanušič, ki nam je razložila, kaj je Pomoč na 
domu, kje in kako se ureja, kdo je upravičenec Pomoči 
na domu, po kakšnih cenah se izvajajo storitve, kje in 
kako se prijavi, kdo so najpogotejši upravičenci in ali je 
to pomoč, ki bi jo lahko skrbniki in bolniki s parkinsono-
vo boleznijo več uporabljali. Razgovora se je udeležilo 24 
članov. Poleg 12-ih članov, ki se udeležujejo aktivnosti 
telovadbe, je prišlo še 10 članov, ki jih je tema zanimala. 
Člani društva smo hvaležni gospe Andreji, da je izbrano 
temo zelo poljudno predstavila. Povedala je, da obstaja-
jo možnosti za še boljši razvoj, pri čemer bo UKC Maribor 
tvorno in razvojno sodeloval. Člani, ki se razgovora niso 
mogli udeležiti, so me prosili za zapis, ki ga predstavljam 
v nadaljevanju. 

POMOČ NA DOMU

Pomoč na domu prinaša spremembo v razumevanje 
skrbi za invalidno osebo, da ni problem posameznih 
družinskih članov in specializiranih institucij, ampak ce-
lotnega sistema skrbi za te osebe. Gre za temeljno 
socialnovarstveno storitev, ki je organizirana v okviru 
formalne oskrbe v skupnosti in katere razvoj država 
spodbuja v okviru strateških dokumentov s področja 
socialnega varstva. 

Resolucija o nacionalnem programu soci-
alnega varstva za obdobje 2013–2020 

Cilj do leta 2020 je v storitev vključiti 3,5 % prebivalstva, 
starega nad 65 let. Po 43. členu Zakona o socialnem 

varstvu so občine dolžne organizirati socialnovarstveno 
storitev pomoči na domu za svoje občane, kar pomeni, 
da morajo zagotoviti mrežo javne službe na tem podro-
čju ter skleniti pogodbo ali podeliti koncesijo za izvajanje 
vsaj enemu izvajalcu.

OBSEG STORITVE

Socialnovarstvena storitev Pomoč na domu (v nadalje-
vanju PND) obsega tri temeljne sklope opravil, v okviru 
katerih so natančneje specificirana posamezna opravila. 
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravi-
čenca, pri čemer je upravičen do pomoči na domu, če 
potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov:

•	 pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, ki 
vključuje pomoč pri oblačenju ali slačenju, 
pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju 
osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in 
nego osebnih ortopedskih pripomočkov;

•	 gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja 
opravila: prinašanje enega pripravljenega 
obroka ali nabava živil in priprava enega obroka 
hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno 
čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem smeti, 
postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega 
prostora;

•	 pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: 
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s 
prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje 
upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, 
informiranje ustanov o stanju in potrebah 
upravičenca ter priprava upravičenca na 
institucionalno varstvo.

UPRAVIČENCI so osebe, ki še zmorejo z občasno po-
močjo drugega ohranjati zadovoljivo duševno in telesno 
počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju 
tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucio-
nalno varstvo v zavodu. Po zakonu so do socialne oskrbe 
na domu upravičeni:

•	 osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali 
pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za 
popolnoma samostojno življenje,

•	 osebe s statusom invalida, ki po oceni pristojne 
komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če 
stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata 
občasno oskrbo na domu,

•	 druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica 
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine 
življenjskih funkcij,
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•	 kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi 
okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa 
invalida, pa so po oceni centra za socialno delo 
nesposobne za samostojno življenje,

•	 hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo 
(telesno ali v duševnem razvoju).

POSTOPEK PRIJAVE 

Za  pridobitev storitve pomoči na domu vsak zainteresirani 
poda vlogo osebno na sedežu zavoda ali pisno po pošti. 
Vloga je dostopna na povezavi: obrazec vloge. Na podlagi 
vloge koordinator prične postopek na domu upravičenca, 
da pridobi osnovne informacije o storitvi in o bodočem 
uporabniku. Ob naslednjem obisku strokovna delavka ugo-
tavlja upravičenost osebe in preverja pogoje za delo. Če se 
po dveh obiskih izkaže upravičenost storitve, se koordina-
tor in upravičenec dogovorita in izdelata podroben osebni 
načrt pomoči (določitev opravil, časa trajanja in terminov 
izvajanja storitve, način izvajanja storitve, posebnosti, 
kontaktne osebe, določitev plačnika, načina beleženja 
prisotnosti socialne oskrbovalke, informiranje o možnosti 
oprostitve plačila in morebitna pomoč pri uveljavljanju 
oprostitve). Naslednjič se k upravičencu na dom napoti so-
cialna oskrbovalka, ki mu že prvič izvede storitev. V bodoče 
po osebnem načrtu upravičenca izvaja pomoč pri opravilih.

KDAJ in KOLIKO traja posamezen obisk 
in KDO izvaja storitev?

Pomoč na domu se izvaja vse dni v tednu. Posamezen 
obisk traja najmanj 30 minut, največji dnevni obseg 
lahko doseže štiri ure oziroma 20 ur tedensko. Izvajajo 
jo strokovno usposobljene socialne oskrbovalke.

CENIK STORITVE 

Storitev Pomoč na domu je po samem zakonu sub-
vencionirana iz proračunov posameznih občin, upra-
vičenci do storitve in drugi zavezanci plačujejo storitev 
v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi. Glede na 
trenutno veljavno ekonomsko ceno storitve ter spre-
jeto in potrjeno višino sofinanciranja občine, v katerih 
se storitev izvaja (po zakonu so občine dolžne storitev 
pomoči na domu sofinancirati v višini najmanj 50 %), 
znaša cena storitve za uporabnika v Mestni občini 
Maribor za opravljeno uro 5,31 €, v primestnih obči-
nah Hoče, Rače-Fram pa 4,53 €. Če uporabnik glede na 
svoje finančne zmožnosti stroškov opravljenih stori-
tev pomoči na domu ni sposoben sam plačati, lahko 
zaprosi za oprostitev plačila pri pristojnem Centru za 
socialno delo Maribor. 

Mirjam Šprohar

25. TERAPEVTSKO-EDUKATIVNI TABOR 
BOLNIKOV S PB IN NJIHOVIH SKRBNIKOV NA 
DEBELEM RTIČU

Rekli so, da je tabor namenjen bolj 
začetnim bolnikom. Res je, da sva z možem 
še bolj na začetku bolezni, vendar sva že kar 
nekajkrat bila na teh taborih. Zato se ga v 
začetku niti nisva imela namena udeležiti, 
pa še prav je tako, da imajo prednost tisti, 
ki še niso bili. Ker pa je bilo na koncu še kar 
nekaj prostih mest, sva se spet prijavila. 
Sedaj sem spoznala, da je čisto vsako 
srečanje posebno, da čisto vsakič kaj 
novega doživiš in spoznaš. 

Posebno tisti, ki so bili prvič, so bili v svojih odzivih 
res polni navdušenja in veselja nad tem, kaj vse so 
spoznali, česa vsega so se naučili. Iz lastnih izkušenj 
vem, da je najtežje iti prvič, ko je vse neznano, ko ne 
veš, v kaj se podajaš. 

Vsi predavatelji so bili res odlični. Predvsem je zame 
pomembno to, da imajo poleg svoje visoke strokov-
nosti tudi človeško plat, ki nam jo pokažejo in nam s 
tem vlivajo upanje in optimizem. Dr. Pirtošek je pravil, 
kako se lahko upočasni miselni tok bolnika in da to 
ni nič tako strašnega, da naj v tem poizkušamo najti 
novo dimenzijo sobivanja, morda novo ljubezen, ki je 
drugačna, pa vendar lepa. 
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Nevrologi se tega gotovo ne učijo iz študijskih knjig. 
To so izkušnje večletnega sodelovanja z bolniki, po-
govorov v ordinaciji ... Ob tem je bil nasmejan, glas 
miren in dobrotljiv ... Kaj si lahko ranjene duše želijo 
drugega kot take naklonjenosti nevrologa. Ali pa 
predavanje dr. Zupančičeve in dr. Troštove. 

Ko sta nasmejani stali pred nami in že s svojo 
mladostjo, glasom prinesli v dvorano sporočilo, 
da ni vse črno. Dr. Zupančičeva je povedala, da 
na mednarodnih simpozijih vidijo, da je naše 
zdravljenje parkinsonove bolezni na visoki rav-
ni, da se pri nas dobijo popolnoma vsa zdravila, 
da so nevrologi res strokovno zelo podkovani, 
zato smo lahko popolnoma mirni in varni. Kaj 
si želimo slišati drugega kot to? 

Sestra Lidija nam je pripovedovala o optimizmu, da 
se ne sme izgubiti upanja. Da ne smemo biti ves dan 
v pižami, tudi če nikamor ne gremo, ali nihče ne pride 
k nam. Gospa Cvetka nam je pripovedovala, na katera 

vrata institucij trka, včasih se vmes tudi malo pojezi, 
ker so na ministrstvu tako neodzivni, vidimo, kako se 
trudi za nas. Gospa Mirjam leta okrog s papirji, da se 
podpisujemo, sprašuje, kako se počutimo, kako nam 
gre.

Res nam je lepo na teh dnevih druženja. Tu 
si pletemo varna gnezda, v katera se z ve-
seljem vračamo. Seveda si teh gnezd ne bi 
mogli splesti sami. Zato smo hvaležni vsem 
tistim, ki nam pri tem pomagajo. Na koncu 
smo podeli tri simbolična gnezda trem go-
spem, ki se tako močno trudijo za nas.  

Vanje smo položili čokoladno ptičko, ki ni 
imela razprtih peruti. Ob sebi je imela čo-
koladna jajčka, ki pomenijo nova življenja 
in upanje. Tudi naše peruti so malo strte, 
ne moremo več visoko leteti, a vendar se 
svet iz varnega gnezda vidi lepše in svetlej-
še. Hvala vsem, ki nam to omogočate. 
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Nika Verlič

LAHKO SI LE MISLIM, KAKO SE JE DOBRO 
POČUTITI (o predavanju mag. psih. Miše Bakan)

V sredo, 15. 5. 2019, smo se člani Društva Trepetlika in 
ostali, ki nas omenjena tema zanima, zbrali na predavanju 
psihologinje Miše Bakan, ki je potekalo v okviru Tedna vse-
življenjskega učenja (TVU)  2019. 27-letna Miša z društvom 
kljub svoji mladosti sodeluje že kar nekaj let; pravzaprav 
že vse od pisanja magistrske naloge, ko je opravljala razi-
skavo pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo. 

Med predavanjem nam je s pomočjo praktičnih primerov 
osvetlila razvoj in delovanje človeških možganov od t. i. 
plazilske oblike do današnje stopnje razvitosti, ki nam 
omogoča, da k situacijam pristopamo bolj premišljeno. 
Pojasnila je, kako se v vsakem od nas na podlagi številnih 
izkušenj, zbranih vse od zgodnjih otroških let naprej, ob-
likuje nekakšen zemljevid, ki ga uporabljamo 
tudi kasneje v življenju. Ker nam tak zemljevid 
včasih ne služi najbolje, je zelo pomembno, da 
se še pred ponotranjeno avtomatsko reakcijo 
ustavimo, premislimo in načrtujemo svoj 
odziv, vmes morda spijemo kozarec vode.

Vse to nam pomaga, da z različnimi čustvi, 
ki so normalna človekova lastnost, up-
ravljamo bolj smotrno. Ugotovili smo, 
da že s tem, ko svoja čustva v pogovoru 
natančneje izrazimo in jih ne potlačimo 
vase, poskrbimo za boljše medčloveške 
odnose; še več naredimo, če upošteva-
mo tudi čustva ostalih oseb in dejstvo, 
da imajo različni ljudje na isto zadevo 
različne poglede (prispodoba s 

slepimi osebami in slonom). Tudi čustva so pravzaprav 
dobrodošel zemljevid, saj nam naše počutje v določeni 
situaciji kaže, kaj potrebujemo za svoje optimalno delo-
vanje. Razumevanje vsega naštetega nam lahko precej 
olajša medsebojno zbližanje, s tem pa izboljša kvaliteto 
življenja nam in vsem okoli nas – ne glede na to, koliko 
smo zdravi. Miša nam je tematiko predstavila na zelo ra-
zumljiv in empatičen način, tako da smo se tudi prisotni 
vključili v pogovor in smo svoje izkušnje, razmišljanja ter 
komentarje lahko podelili z ostalimi. Predavanju je sle-
dilo še krajše druženje, vsakdo je od dogodka zagotovo 
odnesel kaj koristnega za naprej.

Mirjam Martini Gnezda

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 napredo-
vanje parkinsonove bolezni značilno slabšanje mo-
toričnih simptomov, ki jih sprva lahko obvladujemo 
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s simptomatsko terapijo. Nato se 
z leti pojavijo dodatne motorične 
komplikacije, ki so povezane z 
dolgotrajnim zdravljenjem in nap-
redovanjem 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. Priča-
kovanja, da bo zadostovala samo ena učinkovina, so 
verjetno preveč optimistična, saj so v razvoju bolezni 
udeleženi številni celični procesi, na katere bo potreb-
no sočasno vplivati. Raziskave sedaj potekajo tudi na 
področju genske terapije, celične transplantacije in 
cepiv, ki bodo preprečevala kopičenje škodljivih belja-
kovin v možganih.

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

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 

Z dr. Flisarjem smo se pogovarjali o tem, da se mno-
go ljudi poslužuje alternativnih načinov zdravljenja. 
Vsem, ki se tovrstnih terapij poslužujejo, je pripo-
ročil, 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 po-
vabili dr. Moniko Simerl, ki nam je spregovorila o tej 
problematiki in nam predstavila delovanje konoplje. 
Osebe, obolele za parkinsonovo boleznijo, smo po-
vabili 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 

zelo pomembna tudi socialna, saj se lahko člani med 
seboj družijo, povezujejo, si izmenjajo mnenja in ko-
ristne nasvete ter eden drugemu pomagajo na poti 
naprej.

S tem namenom smo že pripravili naslednje srečanje; 
bilo je v sredo, 12. 6. 2019 ob 17. uri v Radovljici, in sicer 
v knjižnici A. T. Linharta,. Svoje znanje je z nami delila 
Nina Zupančič Križnar, dr. med., spec. nevrologije − s 
predavanjem Parkinsonova bolezen; prepoznavanje 
in zdravljenje. 
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Mirjam Martini Gnezda

SREČANJE ČLANOV IN ZAINTERESIRANE 
JAVNOSTI V RADOVLJICI

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 druž-
bi 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 iz-
kušnje 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 oz. 
kofetkanja, hidroterapija, predavanja strokov-
njakov, kuharske delavnice … pridružijo. Vse 
te dejavnosti izboljšujejo kvaliteto življenja 
tako bolnika kot 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 izbe-
rejo najprimernejšo metodo zdravljenja. Le pravilno 

zdravljenje bolnikom omogoči, da nimajo poudarje-
nih izklopov motorike in da so obremenitve z drugimi 
značilnimi znaki parkinsonizma manj intenzivne.

Povedala je, da parkinsonova bolezen prizadene posa-
meznike 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 kombinaci-
jo zdravil, konvencionalnimi terapijami (fizioterapija, 
delovna terapija, govorna in jezikovna terapija), do-
polnilnimi 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 držati se 
smernic zdravega načina življenja, poskrbeti za vsa-
kodnevno gibanje, h kateremu lahko spodbujajo tudi 
svojci. S takim načinom življenja se lahko upočasni 
napredovanje bolezni in podaljša t. i. Honeymoon, 
to je začetni čas zdravljenja, ko zdravila odlično de-
lujejo na bolezen in oseba, obolela za parkinsonovo 
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Pri izvedbi srečanj nam pomagajo donatorji inMag. Robert Rainar

SLOVENIJA SE PREDSTAVI SVETU: 
ZDRAVSTVENA NEGA, ZNANJE, IZKUŠNJE, 
ODPRTOST
V mesecu maju 2019 je v Ljubljani potekala 
3. MDS-ES mednarodna šola za medicinske 
sestre s področja parkinsonove bolezni (PB). 
The International Parkinson and Movement 
Disorder Society (MDS) je mednarodno 
profesionalno združenje zdravnikov, 
znanstvenikov in ostalih zdravstvenih 
delavcev s področja PB in ostalih motenj 
gibanja. 

V letu 2017 je MDS izvedel 1. MDS-ES mednarodno šolo 
za medicinske sestre s področja PB na Portugalskem pod 
organizacijo dr. Ferreira Joaquim, v letu 2018 pa 2. v Wa-
lesu v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne 
Irske pod organizacijo specializirane medicinske sestre 
s področja PB gospe Ebenezer Louise in soorganizacijo 
Roberta Rajnarja, ki je tam predstavil tudi odlično delo 
interdisciplinarnega tima Univerzitetnega kliničnega 
centra (UKC) Ljubljana, Društva Trepetlika in zdravstveno 
obravnavo motenj gibanja v Sloveniji. 

V letu 2019 je MDS povabil Roberta Rajnarja iz UKC Lju-
bljana k organizaciji 3. MDS-ES mednarodne šole za me-
dicinske sestre s področja PB v Sloveniji. Potekala je med 
10. 5. in 12. 5. 2019 v Hotelu M v Ljubljani. Omenjene šole 
se je udeležilo 28 medicinskih sester in zdravstvenikov iz 
Kuvajta, Švedske, Nizozemske, Italije, Gane, Južne Afrike, 
Estonije, Nigerije, Grčije, Združenega kraljestva Velike 
Britanije in Severne Irske, Kenije, Poljske in Nemčije.

Na pomoč k organizaciji je prijazno priskočilo tudi Dru-
štvo Trepetlika, ki je skupaj z organizatorjem za izvedbo 
praktičnih delavnic šole in izmenjave izkušenj izbralo 

tudi nekaj članov Društva Trepetlika: tako ljudi s PB kot 
skrbnikov. Udeleženi člani Društva Trepetlika in ostali 
udeleženci (ljudje s PB in skrbniki) so s svojo interak-
tivnostjo, pripravljenostjo pomagati, učiti, deliti svoje 
znanje in življenjske zgodbe izjemno doprinesli k višji 
kakovosti šole. Udeleženci šole in predavatelji so njihovo 
sodelovanje izjemno pohvalili in skozi celotno šolo kazali 
navdušenje nad prijetnim druženjem, nadarjenostjo in 
znanjem udeležencev delavnic, se učili od njih, kako 
uživati in živeti vsak dan kar se da najboljše življenje. Po 
abecednem vrstnem redu se organizator Robert Rajnar v 
imenu vseh udeleženih zahvaljujem vsem, ki ste s svojo 
prisotnostjo ali posredovanim materialom sodelovali. Ti 
ste:

•	 g. Boris Aleksandrov    ga. Ljubica Dolničar 
•	 ga. Vida Dežman    g. Slavko Hočevar 
•	 ga. Vekoslava Ilich     g. Branko Jurič 
•	 ga. Magda Kastelic Hočevar   g. Mirko Kozar 
•	 g. Mirko Levec    ga. Cvetka Pavlina Likar 
•	 g. Davor Lovinčič     ga. Ida Lozej
•	 g. Miloš Lozej    g. Salam Sejjad Akhtar
•	 ga. Vida Škapin     g. Branko Šmid
•	 ga. Tatjana Šmid 

Omenjeni udeleženci ste poleg svojega znanja, izkušenj 
s PB in izjemnih zgodb kot ljudje s PB ali kot skrbniki 
prispevali tudi k zanimivi popestritvi delavnic z vašimi 
umetniškimi izdelki in literarnimi stvaritvami, plesom, vi-
dei. Hvala tudi vsem, ki so pripomogli k vašemu prevozu, 
spremstvu in pripravljenosti pomagati.

Zahvala gre tudi izjemnim slovenskim in mednarodnim 
predavateljicam in predavateljem, ki so s svojim zna-
njem in izkušnjami predstavili udeležencem šole široko 

boleznijo, živi dokaj normalno. Kot specialistka nevro-
logije meni, da se je to obdobje tudi s pomočjo aktiv-
nosti in vsestranskosti Društva Trepetlika pri mnogih 
bolnikih podaljšalo z dveh let na do osem let.

Po končanem predavanju je dr. Nina Zupančič Križnar 
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:
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področje parkinsonove bolezni, pomembnost sodelova-
nja, raziskovanja, učenja, nadgrajevanja znanja ... Poleg 
Roberta Rajnarja so znanje z udeleženci delili predavate-
lji (po abecednem vrstnem redu priimkov)

•	 Sabina Budimlič Posar, fizioterapevtka (UKC 
Ljubljana)

•	 Winnefrede Depaepe, specializirana medicinska 
sestra (Torhout)

•	 mag. Louise Ebenezer, specializirana medicinska 
sestra (Wales)

•	 Stela Gay, specializirana medicinska sestra (London)

•	 mag. Jelka Janša, delovna terapevtka (UKC 
Ljubljana)

•	 Tanja Mrzel, fizioterapevtka (UKC Ljubljana)

•	 prof. dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog (UKC Ljubljana)

•	 Jane Price, specializirana medicinska sestra (Wales)

•	 izr. prof. dr. Maja Trošt, nevrologinja (UKC Ljubljana)

•	 Barbara Vogrinčič, logopedinja (UKC Ljubljana)

Organizacijo sta podprli nepogrešjivi osebi Društva 
Trepetlika, predsednica Cvetka Pavlina Likar in 

strokovna sodelavka Mirjam Martini Gnezda, ki sta 
bili takoj pripravljeni sodelovati.

Mednarodno šolo so podprli tudi mag. Maja Med-
vešček Smrekar, prof. zdr. vzgoje, ki je predsednica 
Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
nevrologiji pa Zbornica zdravstvene in babiške nege 
Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in s 
tem omogočili kakovostnejšo in številčnejšo izvedbo 
šole. 

Iskrena hvala še enkrat vsem, ki ste sodelovali pri 
izvedbi šole, predvsem pa Društvu Trepetlika, ki je 
ponovno dokazalo, da je odprto, prijazno, strokovno 
in interaktivno društvo, ki skupaj s člani pomaga Slo-
veniji in svetu spoznavati parkinsonovo bolezen, z 
ozaveščanjem in širjenjem znanja pa jo na nek način 
tudi lajšati. Udeleženci so šolo zaključili polni vtisov, 
znanja in nepozabnih izkušnj z vami. 

Prijazen pozdrav vsem bralkam in bralcem 

revije Trepetlika.           
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Elica Blažič

DRUŽENJE PARKINSONOVIH BOLNIKOV 
PRIMORSKE

Parkinsonova bolezen je počasi 
napredujoča, degenerativna in 
neozdravljiva bolezen.

Z ustreznim zdravljenjem in določenimi 
zdravili upočasnimo napredovanje. 
Vendar je sčasoma med drugim prizadetih 
večina osnovnih dnevnih dejavnosti, pa 
tudi ohranjanja stikov s svojci in prijatelju. 
S starostjo postaja bolnik vse bolj odvisen 
od pomoči drugih. 

Bolnike s parkinsonovo boleznijo spremljata zdrav-
nik nevrolog in zdravnik družinske medicine. Sode-
lovanje med navedenima zdravnikoma je nujno pot-
rebno, ko ima bolnik še kakšno drugo bolezen.  Pri 
zdravljenju se velikokrat posveča premalo 
pozornosti sodelovanju strokovnjakov s 
področja fiziatrije, fizioterapije, delovne 
terapije, logopedije in podobnim.

Ena od aktivnosti, ki pozitivno vpliva na 
bolnike, je tudi sodelovanje in prijate-
ljevanje s ljudmi – bolniki,  ki imajo po-
dobne bolezenske težave.  Zato smo se 
bolniki povezali v Društvo Trepetlika, 
ki deluje po celotni Slovenji. V organi-
zaciji društva imamo razna srečanja, 
katerih se udeležujejo tako bolniki 
kot skrbniki, pa tudi določeni 
zdravniki, predvsem nevrologi se 
občasno pridružijo.

Tako je tudi letos Društvo Tre-
petlika organiziralo v Novi Gorici 
srečanje bolnikov in njihovih 
skrbnikov   Primorske. Bolniki živijo raztreseno po 
vsej Primorski. Od Triglava (Bovca) do Jadrana (Ko-
per) so za bolnike, ki nimajo sami organiziranega 
prevoza, velike razdalje.

Vendar je na srečanju bilo prisotnih preko 30 bolnikov 
oziroma skrbnikov. Od Tolmina do Ilirske Bistrice in 
obale. Bolezen ne pozna meja in tako se nam je prid-
ružilo nekaj bolnikov z italijanske strani ter določeni 

gostje iz medicinske stroke, ki vsakodnevno rešujejo 
in lajšajo življenje bolnikov. Marsikaj zanimivega so 
nam povedale patronažna sestra iz zdravstvenega 
doma, prof. zdrav. vzgoje s Centra za krepitev zdravja, 
predsednica društva GO Spominčica. 

V uvodnem predavanju je vsaka s svojega področja 
prikazala pomoč, ki jo nudijo bolnikom in odgovar-
jala na dodatna vprašanja. Na žalost nam ni uspelo 
pridobiti nobenega zdravnika, niti družinskega niti 
nevrologa. Pogovor med zdravnikom in bolnikom bi 
verjetno koristil tako bolniku kot zdravniku. Mogoče 
bi prispeval tudi h krajšanju čakalnih vrst. 

Zelo zanimiv je bil prikaz bolnika člana društva (ne-
koč predsednika Šmida) kateremu so diagnozo o 
parkinsonovi bolezni postavili pred 30-imi leti. Prikaz 
zdravljena in življenja z boleznijo in vlogo skrbnika je 
dopolnila soproga. Vsi smo zvedeli marsikaj novega, 
zanimivega in koristnega. 

V nadaljevanju smo prisotni vzpostavili prijateljske 
vezi in se družili ne samo kot sotrpini, ampak tudi kot 
prijatelji. 

Za konec pa  MALO ZA ŠALO, ŠE BOLJ ZARES: 

Zdravniki v slučaju bolezni postavijo bolnika na ča-
kalno listo. Ne bi bilo odveč, če bi lahko tudi bolniki 
postavili bolezen na čakalno listo. 
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Dr. Sandro Ibrulj

ZDRAVJE NI SAMO PO SEBI UMEVNO

Za dobro življenje je zdravje daleč najbolj 
pomembno. To dejstvo sprejemamo 
spontano in brez pomislekov. Ob vsaki 
priložnosti drug drugemu zaželimo: »Vse 
najboljše in predvsem veliko zdravja«. Kaj pa 
se zgodi v tem lepem, enem, edinstvenem 
življenju, ko pride bolezen? Kaj to pomeni za 
življenje? 

V resnici nikoli nismo pripravljeni na to, da se nam 
v življenju zgodi kaj slabega. Nenavadno, na nek 
način. Vse okoli nas, naše izkušnje, naše okolje, 
mediji, vse, kar se dogaja drugim ljudem, nas ves 
čas opominja, da se vsakemu vsak trenutek lah-
ko zgodi kaj hudega. Da nimamo zares nadzora.

V samem človeškem telesu se dogajajo pro-
cesi, s katerimi sam ne more upravljati, jih 
usmerjati, določati in jih obvladovati. Kronič-
ne bolezni se sprožijo na tak način. Nihče si 
jih ne želi, nihče jih ne pričakuje in nihče ne 
ve, zakaj so se mu pojavile prav zdaj, zakaj 
prav njemu, zakaj prav ta bolezen ... Tisoč 
zakajev ... Ko se srečamo z boleznijo, o 
kateri mogoče niti medicina ne ve veliko, 
razen to, da so posledice lahko hude 
in da zaenkrat ne obstaja učinkovito 
zdravljenje, se vsakemu naenkrat podre svet. To za-
vedanje zruši celoten življenski slog. Vizijo srečnega, 
normalnega življenja zamenjata strah in skrb, ki ni 
samo nelagodje tistega trenutka, ampak predvsem 
negotovost pred prihodnostjo, pred življenjem, ki je 
bilo do takrat samoumevno zdravo ter neokrnjeno 
in dragoceno. 

V  trenutku, ko izvemo za bolezen, se zruši cel naš 
svet, čeprav gre svet kot tak naprej in se niti ne ozre 
na posameznika. Vendar tam, kjer nastane nevar-
nost, je skoraj vedno tudi rešitev. Človek se pobere, 
ker smo edinstvena bitja z voljo in umom in željo po 
spremembi. Začnemo se zavedati, da se moramo 
naučiti živeti s tistim, kar nas največ straši, kar nas 
dela najbolj odvisne od drugih ljudi, kar nas omejuje 
in nam jemlje dostojanstvo. Morda niso bolečine pri 
bolezni tisti najhujši del, temveč občutek nezmož-
nosti upravljanja s svojim življenjem. Zdravniki lah-
ko naredijo veliko; medicina in tehnologija ter nova 
spoznanja prinašajo upanje, ampak v tem je samo 
del možnosti in upanja za človeka.

Človek, ki zboli za neozdravljivo boleznijo, mora 
bolezen do konca življenja vzeti v »dnevni zakup« 
svojega počutja in početja. Mora narediti več premi-
kov predvsem iz samega sebe. Iz svoje osebne skrbi 
in strahu mora pogledati v zunanji svet, v katerem 
obstajajo tudi drugi z enakimi skrbmi in strahovi. 
Spoznati mora, kako se drugi spopadajo s tem in se 
s tem spoznanjem vrniti nazaj k sebi. Nazaj k sebi 
z več moči, več znanja, z manj strahu in skrbi ter s 
spoznanjem: »Ne boj se, nisi sam!« (T.Ujevič). Tisti, 
ki lahko občuti bolečino drugega in spozna, kako se 
drugi spopadajo z njo, lahko nekoliko prestavi zorni 

kot pogleda na svojo bolezen. S svojimi spoznanji, 
svojim načinom doživljanja lahko pomaga drugim 
sprejeti to »nepravičnost«, ki se je zgodila prav 
njemu! Človek je družbeno bitje, ki lahko v drugem 
vidi sebe in sebe v drugem ter je včasih za drugega 
pripravljen narediti več kot za samega sebe. 

Ko se mladi soočajo z neozdravljivo boleznijo, 
morajo spremeniti življenjsko filozofijo. V tej spre-
membi filozofije ni prostora za napačne odnose. Za 
napačne stvari, ki so upravljale njihovo življenje in 
za katere so mislili, da brez njih ni mogoče živeti. S 
to spremembo se nato vrnejo v zasnovo humanega 
načina bivanja v svetu, ki ve, da nič ni večno, da ni 
večno srečnega življenja, da ljudje nismo brezsmr-
tni olimpski bogovi, ampak bitja, ki morajo sprejeti 
izzive in ki se morajo vsak dan boriti za svoje mesto 
pod soncem. 

Človeku, ki želi živeti, zlo nič ne more. »Logike se 
sicer ne da omajati, a človeku, ki hoče živeti, se ta ne 
upira.« (Kafka)
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Miro + Mojca 

»MI TRIJE SMO NAJBOLJŠI PAR«

Sva povprečen par po 56. Najino življenje je imelo vzpone 
in padce, pa vendar, ko pogledava nazaj, je v najini prvi 
polovici stoletja bil skupni imenovalec SREČA. Misli in de-
janja so zapolnjevali ljubezen, prijateljstvo, spoštovanje. 
Usmerjena sva bila v družino,  službo,  hobije,  prijatelje. 

Potem se prične zgodba, katere del sva sedaj. Drobne 
zdravstvene težave so postale vedno bolj specifične,  kar 
naju je pripeljalo do nevrologa,  ki je po kratkem nevro-
loškem pregledu dal pečat najinim mislim, dejanjem. 
“Gospod, Parkinsona imate! Bolezen je neozdravljiva. 
Z zdravili in aktivnim načinom življenja se jo uspešno da 
obvladovati in upočasniti napredovanje!”

Ker sem do takrat bil rekreativen športnik (kolesarjenje, 
planinarjenje, smučanje, plavanje ...),  naju z ženo njegovi 
napotki niti niso prestrašili. Kmalu se je pokazalo, da je 
takšno prijazno priporočilo bistveno premalo za vzdrže-
vanje fizičnih zmogljivosti. Po obdobju obupanosti, 
izgubljenosti in občutku prepuščenosti samemu sebi in 
družini, smo doma aktivno pristopili k iskanju strokovne 
pomoči. Šele testiranje mojih fizičnih sposobnost in na 
podlagi tega individualno usmerjena terapija različnih 
strokovnjakov  mi je po enem letu povrnila toliko sposob-
nosti, da sem se na določenih področjih svojega 
življenja lahko vrnil k aktivnostim, ki so bile del 
mojega življenja pred boleznijo. S trdim delom 
sem uspel funkcionirati v vsakdanjem življenju. 

Pred dvema letoma se je stanje začelo slab-
šati. Dobil sem diagnozo sum na MSA oz. 
Parkinson+, žal bo očitno ta diagnoza letos 
tudi potrjena. Ponovno sva z ženo preživljala 
nočno moro. Že sam Parkinson je dovolj 
huda bolezen, soočanje z novo diagnozo pa 
ti prinese novo stisko. Vendar se ne dava. 
Z ženo ne iščeva toliko vzrokov bolezni  
kot odgovore, kaj je tisto, kar mi poma-
ga, da se moje telo čim bolje počuti. V 
veliko pomoč nama je literatura, znanje 
medicine, alternativne metode, ki mi 
blagodejno delujejo na telo, izmenjava 
izkušenj in razmišljanje s srcem.

Kljub vsem težavam, s  katerimi se srečujem, se še vedno 
poizkušam v rekreativnem življenju, čeprav na druga-
čen način. Pred kratkim sem padel s kolesa in si zlomil 
ključnico. Sem pa res srečko, da sem jo po sedmih letih 
padcev odnesel z najmanjšo poškodbo, kot je možno, če 
padeš na ramo.

Imava internetno stran www.parkinson.si, v kateri 
opisujeva najine težave in uspehe z vsakdanjo borbo, da 

nisem samo »živ« temveč, da tudi »živim«. Veseli naju, da 
je odziv na najino internetno stran nad pričakovanji.

PLAVANJE – KORISTNA REKREACIJA ALI 
IZZIVANJE USODE?

Dve leti po postavitvi diagnoze se je prvič pojavil deficit 
pri plavanju. Roke niso hotele sodelovati. Potrebno je 
bilo veliko moči in koncentracije, da sem obstal nad 
vodo. Čuden je občutek, ko noge in zadnjica silijo  iz vode, 
glava pa rine pod vodo. Pomoč in nadzor žene je bil nujno 
potreben. Ker nama ni nihče povedal, s kakšno tehniko 
lahko obvladujeva to področje, je bilo učenje zelo napor-
no. Kdo bi po zdravi logiki utapljajočemu potiskal noge 
pod vodo! V sezoni 2016/2017 sem v zimskih mesecih 
še uspel obnoviti znanje plavanja s pomočjo plavalnega 
učitelja. Štirje meseci, skoraj vsak torek v Atlantisu, so ob-
rodili sadove. da sem še vedno lahko samostojno plaval v 
bazenu. Na morju sva nato z ženo »tandemsko« plavanje 
izpopolnila do te mere, da sem s plavutkami ob njenem 
spremstvu, delno plaval samostojno.

Sezona 2018 je prinesla popolno nemoč, kar pa ni prepre-
čilo vodne rekreacije. Po večkratnih poizkusih sem našel 

način, ki mi še vedno omogoča bivanje v vodi. Trenutno 
plavam z rokavčki za odrasle, vendar mi tudi to ne zagota-
vlja varnosti. Ključno pri tem je nenehno nadzorovanje in 
pomoč žene, ki me ne izpusti iz nadzora niti za trenutek.

Voda je že od nekdaj element mojega življenja. Dejstvo, 
da še vedno lahko občutim gibanje in lebdenje v vodi, mi 
daje zadovoljstvo in občutek svobode, pa čeprav to sedaj 
izvajam na prilagojen način. 
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Andreja Trontelj 

KJER JE VOLJA, JE POT IN TUDI CILJ

Z možem že leta uživava v skupnem teku 
in drugih aktivnostih v naravi.  A ni bilo 
vedno tako, kajti najina prva skupna leta je 
grenila moževa depresija, razlogov zanjo 
zaradi nevednosti nisva poznala niti iskala. 
Pot iz nje sva z veliko truda in moje močne 
volje ter vztrajnosti končno našla v naravi 
in teku. 

Narava in tek je najino najodličnejše zdravilo za vse 
težave in tegobe še danes, ko je na vrata najinega 
življenja potrkala Tonetova parkinsonova bolezen. 
Najprej žalost, obup, vprašanja, zakaj ravno meni in 
ali je zdaj konec vsega 
lepega, ustvarjalnega, 
kaj vse naju čaka …  
potem je temu sledil 
upor: 

Ne, to pa ne! Ne dava 
se kar tako, tudi 
z boleznijo se da 
živeti! Torej: Vklopi 
razum – izstavi ra-
čun (bolezni), sva 
si rekla in se ak-
tivno spopadla 
z njo,  jo vzela s 
seboj na tek, na 
kolo, na spreho-
de, pohode, za  mizo in vsepovsod. Ne hodiva midva za 
njo ali z njo, ampak ji pustiva, da nama počasi sledi v 
varni razdalji in ji, kar se le da, ne pustiva prehitevati. 

Tako sva se tudi letos prijavila na Istrski maraton in se 
nanj fizično pripravljala, kadar sva le imela čas. Včasih 
nama je nagajalo vreme, večkrat so nama čas vzeli, a 
tudi popestrili, najini vnuki, ki jih je zdaj že skoraj celih 
trinajst. Pa vendarle, datum maratona se je z veliko 
naglico približeval, meni pa se je pripetila poškodba 
meniskusa in dilema, ali naj tvegam, ali naj se uklonim 
nasvetu kirurga in počakam na artroskopijo. Bo zaradi 
mene ostal doma tudi Tone? A njegova odločenost, da 
se maratonu ne bo odpovedal, me je zares razveselila. 
In kjer je volja, je tudi cilj!

Napočil je dan, ko sva med vožnjo v Koper preverjala 
logistiko, koliko časa bova tekla skupaj, koliko gelov 
bo potrebnih, lokacije, na katerih se bova dobila …  V 

Kopru naju je zajel val vzhičenja in pozitivne energije 
in vsega dobrega. S štartnimi številkami opremljena 
sva stala med množico zdravih mladih navdušencev 
in se spraševala, kaj nama sploh manjka. Zdravja? Ne! 
Kdo pa pravi, da so vsi ti, ki se ta hip drenjajo okoli 
naju, tudi res povsem zdravi!?! In, kje je nama videti, 
da sva ali nisva?!? 

Izštevanje sekund, pok pištole in himna Istrskega ma-
ratona. Juhej, gremo!!! Skupaj sva tekla do Žustrerne, 
potem sem morala zaradi kolena obrniti. Še zadnji 
stisk roke in poljubček in Toneta je dohitel le še moj 
vzklik: Srečno, se vidiva v Strunjanu … Množica ga je 
potegnila vase, jaz sem tekla nazaj do parkiranega 
avta v Kopru. Vožnja proti Strunjanu je minila v mislih 
nanj in upanju, da mu gre dobro, da pazi na korake in 

dvigovanje nog pri teku, da ne pretirava s tempom in 
da ga med množico v Strunjanu ujamem. 

Dolgo čakam z bidonom, energijsko ploščico in bana-
no v roki in v meni postopoma raste skrb, ali je prav, 
da teče sam, je vse v redu z njim, ima morda težave 
... Strah raste s časom in ob zvoku siren reševalnega 
avtomobila se bolj in bolj stopnjuje. Mimo se zgrinjajo 
množice tekačev, nasmejanih in manj nasmejanih, 
nekateri sključeni od napora in trpečih obrazov, neka-
teri tudi opotekajoči, s premalo kondicijske priprave 
in premalo kilometrine v nogah … Kaj vse vidiš, če ne 
tečeš skupaj z vso to množico!!

O, glej ga! Izza ovinka zagledam znano postavo, nje-
gov značilni tek s čepico in očali v rokah in srce mi 
zaigra od veselja. Vse je OK, Tone je videti dobro in niti 
ne preveč utrujen. Tečem nasproti, mu podam bidon 
in košček ploščice in mu v uho zašepečem, da sem 
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Valerija Hrženjak

LUČ NA KONCU PREDORA

Prikradla se je čisto neopazno. Tu pa tam 
s tresljajem roke, na kar sploh ne polagaš 
pozornosti, misliš si – to je utrujenost. A 
ko vidiš, da minejo dnevi, tedni, meseci in 
znaki še vedno ne izzvenijo, takrat se začneš 
spraševati, kaj bi to lahko bilo.

Nato opaziš, da drža postaja sključena, ramena se po-
vesijo, roka ne sledi koraku.

Tako se je zgodba začela pri nas. Ko so partnerju pos-
tavili diagnozo, je imel 48 let. Vendar so ti znaki bili 
opaženi že leto prej.

Kako, kam, kaj, zakaj – to so besede, ki se ti nepre-
stano prepletajo po glavi.

Kako naprej?

Kam se obrniti?

Kaj mu reči?

Zakaj ravno on?

Prvih šest mesecev je bilo težkih, tega z bese-
dami ne gre opisati.

On je iskal informacije po spletu in si vsak dan postavil 
dodatno diagnozo, dodatno bolezen. Narejene je bilo več 
škode kot koristi. Jaz pa sem se zakopala v delo in bila čim 
manj doma, samo da ne bi poslušala, za čim je zbolel danes. 
Nisem se znala spopasti z boleznijo, nisem si znala pomaga-
ti, kaj šele pomagati njemu, ki je pomoč najbolj potreboval.

Na spletu sem zasledila Društvo Trepetlika in poklicala. 
Oglasila se je prijazna gospa. Pogovarjali sva se, kot da 

se poznava že leta, in o bolezni mi sploh ni bilo težko 
govoriti, ker je vse tako dobro razumela.

Povabila naju je, da se udeleživa tabora. Priznati moram, 
da me je bilo strah, kaj bom videla, in tudi njega je bilo, 
čeravno mi je to zaupal šele kasneje.

To, kar sem videla, slišala, mi je dalo upanje. Upanje, da 
ni konec smeha, veselja, da ni konec življenja.

Upanje, da je na koncu predora luč.

ponosna nanj in da mu bo uspelo, do cilja ni več daleč. 
Stečem z njim, nato se posloviva z besedami: Se vidiva 
v Portorožu!

Ko zapeljem na cesto proti Portorožu, me preveva 
veselje in skorajda na glas ponavljam: Tone, ti si 
moj junak, prav res, heroj si, ker se tudi na ta način 
zoperstavljaš mnogim stereotipom o bolezni, ki te 
je doletela, da ne vržeš puške (superg) v koruzo in 
kapituliraš, da ne otopiš, ampak greš naprej, cilju in 
še mnogim drugim ciljem naproti. Življenje je lepo 
toliko, kolikor si lepega hočeš narediti sam! Zato še 

tečeš … Tečeš zase in tudi za vse tiste, ki mislijo, da se 
s to boleznijo konča vse lepo. S tem dvigaš upanje tudi 
vsem tistim, ki so se s teboj znašli na istem čolnu, da je 
vredno veslati naprej, kajti pot je tista, ki krepi duha in 
telo ter vodi do želenega cilja. Samo naprej …

Do cilja je le še nekaj korakov in že je tu medalja za 
pretečenih 21 km v odličnem času za tekača s parkin-
sonovo boleznijo. In zadovoljen izraz na njegovem 
obrazu za ciljno črto pove vse … Bravo Tone, zame si 
heroj!!!     
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Slavka Ilich

MOJE VRTNARJENJE

Imam Parkinsona, stara sem 70 let 
… Kaj pa sedaj? Kako naprej?! Nekaj 
moram storiti, da bom OK ... Takole sem 
razmišljala, ko sem pred dobrima dvema 
letoma dobila potrjeno diagnozo. Čeprav 
so se moje težave pričele že prej, zagotovo 
pa vsaj pol leta po preselitvi v manjše 
stanovanje. Vse je šlo drugače, kot je bilo 
dogovorjeno, vojna živcev. En sam stres …

Glavni razlog za selitev iz večjega stanovanja v nadstro-
pju v visoko pritličje je bil vrt – korak, dva iz jedilnice. 
Pravzaprav vrtiček, velik le 70 m2, kar je zahtevalo temeljit 
razmislek o ureditvi in razporeditvi.  Računala sem že, da 
bom dvakrat večji vrt pri hiši moževih staršev na drugem 
koncu Ljubljane prej ali slej opustila. Vrt mora biti pri roki, 
da si tam, ko te potrebuje (obrezovanje, zalivanje, košnja, 
plevel …), ne pa, da prideš, ko imaš čas. Zato sva se lani 
z možem poslovila od prvega vrta in garaže, ki je bila tudi 
krasno skladišče (in potuha). 

Torej, zamislila sem si, da bom v novem vrtu imela visoke 
grede! Prostora, da je ostal dostop z vseh strani, je bilo za 
tri  »zaboje« iz hrastovih brun, velike 2,2 m x 1 m. Z možem 
sva jih po vseh pravilih napolnila v plasteh – debelejše 
vejevje, dračje, ruša, karton, časopisni papir ter vmes 
in na vrhu plast komposta oziroma kakovostne 
zemlje. Čeprav sem kmalu ugotovila, da bi bilo 
bolje imeti štiri. Zaradi kolobarjenja! Zato sva 
letos kupila še eno majhno visoko gredo (prav-
zaprav večje korito na visokih nogah) posebej 
za solatnice in zelišča. 

No, pa še enkrat od začetka! Vsi vemo, da je hrana po-
membna, predvsem da je pridelana na zdrav način. In 
če pomislimo, da v Sloveniji nismo samopreskrbni – da 
pridelamo premalo domače hrane, večino pa uvozimo, ker 
je naš pridelek »predrag«  – je nujno, da vsakdo stori sam, 
kolikor je pač v njegovi moči. Tudi na okenski polici in na 
balkonu se da pridelati marsikaj. Jaz sem imela dobre izku-
šnje z balkonsko pridelavo zelišč, solatnic in paradižnikov, 
ki so rodili do novembra.

Imamo tudi zelo bogato naravo. In hvala bogu Daria Corte-
seja in še koga z njihovimi knjigami o »divji« hrani! Vsakdo 
lahko nabira tudi regrat in čemaž (seveda previdno, saj je 
na pomlad vedno veliko zastrupitev). Torej pozor, vedno 
se dobro prepričajmo, kaj nabiramo, ali pa nabirajmo s 
poznavalcem oziroma kar naberemo, enostavno nasadimo 
doma. Na vrtu ali v koritih in loncih na balkonu. Ko premine, 
na vrhu posejemo solatnice, ki jih režemo za sproti. Nekaj 
najmočnejših rastlin potem presadimo, ko zrastejo, jih po-
režemo in posejemo vmes že nove. In tako naprej do jeseni, 
ko lahko izkopljemo tudi čemaževe čebulice (ki so posebej 
dobre pečene s panceto in jajci), najmanjše posadimo v kak 
bolj senčen kot. In nato se na pomlad prične nova sezona. 

Ne smemo pozabiti, da mora tudi pozimi ostati nekaj 
vlage. Jaz sem vedno, ko je zapadel sneg, položila na 
lonce z zemljo kepe snega, ki so se potem počasi talile … 

Prihodnjič več o posameznih kulturah in pripravi jedi 
z njimi.  

Postavljanje visokih gred 
spomladi 2015
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Vlasta Tomazin

DOBILA SEM GLOBOKO MOŽGANSKO 
STIMULACIJO

Lansko jesen, nekako dobrih pet let po postavljeni dia-
gnozi parkinsonova bolezen, me je le-ta že krepko pote-
gnila v svoj objem in sem dododbra čutila napredovanje. 
Bolezen je napredovala hitro proti mojim pričakovanjem. 
Zdravila niso več redno pomagala, kakšen dan sploh niso 
imela učinka, čeprav sem bila že na mešanici Staleva in 
Madoparja 1000 mg in 16 mg Neupro obliža na dan. Dnev-
no sem se soočala z hudimi bolečinami v nogah, tako v 
mišicah in kosteh.

Življenje je postajalo neznosno, kajti opuščala sem soci-
ale stike, nisem hodila na meni ljube predstave, skratka 
kvaliteta življenja je bila zelo okrnjena. Imela sem dvojni 
vid in le s težavami brala, kar me je kot ljubite-
ljico branja zelo prizadelo. Poleg hudih bolečin 
so me ovirali čudni občutki v telesu, nekakšen 
nemir, stisanje v želodcu, črevesju, mehurju, 
pa tudi pospešeno bitje srca. Postala sem 
zelo rigidna, dobila sem tipično parkin-
sonsko hojo, takšno, o kateri je dr. Pirtošek 
govoril na svojih predavanjih. Začenjale 
so me boleti tudi roke od ramen navzdol. 
Bila sem zgrožena nad stanjem, v kate-
rega me je pripeljala bolezen. Skratka, 
čutila sem množico motoričnih še več 
pa nemotoričnih simptomov, nikoli pa 
nisem čutila vzgibkov in zamrzovanja. 
Redno tedensko sem štiri leta hodila 
na shiatsu, kar me je po mojem mne-
nju nekako ohrajalo bolj gibljivo, 
pa tudi vaditelj Matjaž mi je s svojo 
neposrednostjo in dobro voljo veliko pomagal. Čeprav 
sem se ob postavljeni diagnozi kar pogumno soočala 
z boleznijo, brez jokanja in strahov, bolezen teoretično 
dodobra spoznavala in se nekako vdala v usodo, sem 
ob bolečinah in nemoči tudi zajokala. Nekako sem se 
tolažila, da bo bolje, še posebno ob tistih dneh, ko so 
se simptomi bolezni več ali manj potuhnili. Enkrat sem 
krivila vremenske razmere, polno in prazno luno, drugič 
moža, da je neuvideven in nerazumevajoč in je kriv za 
nemir telesu. Vidno se mi je tresla leva noga, izrazitega 
tremorja v rokah pa nisem imela nikoli.

Nevrologinja dr. Veronika Rutar Gorišek mi je strpno 
prisluhnila, čeprav sem bila ob pregledu v relativno 
dobrem stanju, pojasnila mi je bolezen v napredovali 
fazi in da je količina zdravil, ki jih jemljem, zelo velika. 
Predlagala je konzultacijo za kontinuirano zdravljenje. 

Po čakalni dobi šestih mesecev sem,  moram reči kar 
prestrašena, prišla  na pregled na Nevrološko kliniko 
Ljubljana, kjer sta me prijazno sprejela dr. Dejan Ge-
orgiev in dr. Nina Zupančič Križnar. Predstavila sta mi 
prednosti in slabosti tako globoke možganske stimula-
cije, duo-dope ter apomorfinske črpalke, me opremila 
z literaturo ter mi zagotovila sprejem za evalvacijo 
stanja pred uvedbo enega od kontinuiranih načinov 
zdravljenja parkinsonove bolezni. Priznam, bilo me 
je zelo strah prav vsake možnosti kontinuiranega 
zdravljenja, vedar sem se odločila za globoko možgan-
sko stimulacijo (GMS). Odločila sem se predvsem zato, 

Slavko Stošicki: Cvetoča lavanda

ker sem imela občutek, da mi bo le ta oblika zdravlje-
nja omogočila relativno samostojnost in neodvisnost 
od skrbnika – moža. Hkrati sem bila zkrbljena zaradi 
starosti 72 let. Sem primerna za takšno operacijo, bo 
moje telo preneslo napore na posegu, bodo ugotovili, 
da so moji možgani že preveč načeti ... Skratka, da me 
bodo odklonili zaradi takšnega ali drugačnega vzroka. 
O posegu sem se nameravala pogovoriti z dvema pri-
jateljicama, ki že imata GMS nekaj let, Magdo in Anico, 
vendar sem se odločila, da ne bom spraševala po tujih 
izkušnjah. Bolezen je zelo individualna, menila sem, 
da mi tuje izkušnje lahko pomenjo le oviro in strah. 
Pred seboj sem imela jasen cilj, da bom poseg dobro 
prestala. Preko dosegljive literature sem se seznanila s 
potekom posega, to se mi je zdelo pomembno.
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S strahom sem zopet dolgih sedem mesecev pričakovala 
povabilo za evalvacijo. Letos marca me je po telefonu je 
presenetil prijazen in pomirjujoč glas mag. Roberta Ra-
inerja, da imajo prostor zame. S strahom sem prišla na 
Nevrološko kliniko Ljubljana in se kmalu umirila zaradi 
prijaznega sprejema in dostopnosti zdavnikov. Bila sem 
celo sama v sobi. Presenetila me je prijaznost vsega ose-
bja, od medicinskih sester do negovalk in čistilk. Vsi so 
srčni in predani svojemu poklicu. Večkrat na dan so me 
pregledovali, obdelali z različnimi vprašalniki, slikali mo-
žgane, izprašali moža in zaključili, da sem primerna za po-
seg in zdravljenje z GMS. Bilo me ni prav nič strah, začutila 
sem, da sem v najboljših rokah zdravnikov na nevrološki 
kliniki In UKC Ljubljana, dr. Dušana Fliserja, dr. Maje Tro-
štove, dr. Dejana Georgieva in nenazadnje nevrokirurga 
dr. Mitje Benedičiča, s katerim sem se lahko pogovorila in 
dobila vse odgovore na zastavljena vprašanja. Nikoli tudi 
ne bom pozabila skrbne, prijazne in strokovne mlade 
zdravnice na specializaciji na nevrološkem oddelku, dr. 
Urške Čepin, ki je redno večkrat dnevno preverjala in 
dokumentirala moje zdravstveno stanje. Ko se z mislimi 
vračam v ta čas, nimam besed, s katerimi naj se zahvalim 
vsem naštetim zdravnikom za izjemno strokoven pritop, 
hkrati prijazen in strpen in veliko odgovorno delo, ki so ga 
uspešno opravili.

Za poseg sem morala postriči lase oziroma 
pobriti celo lasišče. Dan pred načrtovano 
operacijo so me preselili na klinični center, 26. 
marca ob 7.uri zjutraj pa sem bila že v ope-
racijski dvorani, kjer je bilo živo kot v panju, 
na kar sta me že opozorila dr. Benedičič in 
dr. Fliser. V nekem članku sem prebrala, da 
je v operacijski dvorani lahko tudi po 15 
ljudi. Koliko jih je bilo pri meni, ne vem. 
Prebrala sem vso dosegljivo literaturo, 
poslušala oddajo Možgani na dlani, 
kjer je poseg predstavil nevrokirurg, dr 
Benedičič. Razveselila sem se obraza 
primarija dr. Dušana Flisarja, ko se je 
sklonil nad mano, pa dr. Dejana Ge-
orgieva, ob sebi sem prepoznala glas 
dr. Troštove in seveda nevrokirurga 
dr. Mitje Benedičiča.  Prvi del kiruškega 
posega, ki je trajal približno sedem ur. Najprej so mi na 
glavo namestili kovinski okvir, ki kirurgu omogoča najti 
pravilno pot do ciljnega mesta v možganih. Postopek je 
potekal v budnem stanju, saj je za vstavljanje elektrod 
v možgane potrebno nenehno sodelovanje pacienta. 
Možgani niso občutljivi na bolečino, zato poseg ni 
boleč. Nekoliko bolečine sem čutila le na začetku ob 
pritrjevanju kovinskega okvirja na glavo in prejemu 
lokalne anestezije na lasišču, kjer vstavljajo elektrode. 
Drugi del posega je potekal pod splošno anestezijo, ko 
so v približno dveh urah vstavili nevrostimulator in ga 
preko podkožnih kablov povezali z elektrodami. O čem 
sem razmišljala sedem ur? Spominjam se da je bila prva 

misel, kakšna napredna tehnologija je to, občutila sem 
zadovoljstvo, da sem dobila možnost za izboljšanje 
zdravstvenega stanja. Na trenutke se mi je zazdelo, da je 
to prava znanstvena fantastika. V mislih sem poiskušala 
preigravati tudi neke partiture, saj sem se ob začetku 
bolezni začela učiti igrati klavir. Ni mi šlo. Skoncentrirala 
sem se na dihanje, vdih, izdih, vdih, izdih ... Večina časa 
sem prisluškovala brnenju aparatur in orodja, besedam 
prisotnih in ubogala napotke dr. Fliserja. In si želela 
konca. Ugotavljam, da so možgani v posebnih situacijah 
sposobni vzpostaviti neko posebno stanje, da človek 
sprejme dano situacijo. Verjamite, da sem bila najbolj 
srečna, ko je operater rekel »gospa, še zašijemo glavo, 
potem boste dobila pa anestezijo«.

Prebudili so me v sobi za prebujanje. Spominjam se, da 
sem se zelo trudila globoko dihati. Spala sem od 16. ure 
popoldne, ko je bil poseg zaključen in vso noč, naslednji 
dan sem brez težav spregovorila z možem o poteku po-
sega, sicer malo počasneje, iskala sem besede, kar pa 
je najvažnejše, Parkinson se je potuhnil, noge me niso 
bolele in so bile veliko manj rigidne kot pred posegom. Po 
odstranitvi katetra sem se samostojno sprehodila naoko-
li že četrti dan. Po vrnitvi domov so se pojavile nekatere 
bolečine v nogah. Čez mesec dni je bilo na vrsti prvo pro-
gramiranje nevrostimulatorja, ki ga je opravil dr. Dejan 

Slavko Stošicki: Cvetoča lavanda

Georgiev. Menim, da bo potrebno še kakšno programira-
nje, tudi dr. Georgiev je tega mnenja, vendar je zmaga že 
to, da zjutraj veliko lažje vstanem iz postelje, se obračam, 
noge niso tako rigidne kot pred posegom, lahko delam 
daljše korake, količino zdravila sem zmanjšala skoraj za 
dve tretini. Tudi dvojnega vida sem se rešila, pojavlja se 
le ob veliki utrujenosti in ko učinek zdravil popusti. Tekoč 
govor se je povrnil in ne iščem več besed.

Po mesecu in pol delovanja GMS ugotavljam, da mi je 
le-ta olajšala oziroma mi pomaga obvladovati kar nekaj 
simptomov parkinsonove bolezni. Nisem in ne priča-
kujem ozdravitve. Zaupam dr. Georgijevu, da mi stanje 
lahko še izboljša z nastavitvijo nevrostimulatorja.
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Magda Kastelic Hočevar

ISKANJE SREČE

Pikapolonico sem ulovila,

naj me osreči, sem jo prosila.

Krilca je razprla in odletela,

mojo srečo s seboj je vzela.

Na travniku sem na tleh čepela,

oči široko odprte sem imela.

Štiriperesno deteljico rada bi dobila,

da bi mi srečo zagotovila.

Na vrata sem podkev pritrdila,

z roglji navzgor jo obrnila.

Srečo naloviti z njo sem si želela,

a ubogati me ni hotela.

Ob srečanju z dimnikarjem sem verjela:

Če se bom za gumb prijela,

se mi bo sreča nasmehnila

in mi vse želje izpolnila.

Slavko Stošicki

POLJUB HORIZONTA

Sonce leglo bo v morje,

v dotiku dveh svetov,

kjer domuje le obzorje

v tišini ognja in valov. 

Ob poljubu horizonta

v neba prostranost zakriči,

izmučeno v zatonu dneva

za višinami še hrepeni.

Daleč na valovih morja,

 na nebu še na pol žari,

 svečan pogled je nanj,

ostalo zdaj je brez moči.

Slovo njegovo vneslo je nemir,

galebi so na moč kričali

vnel med dvema se prepir, 

na čolnih so luči prižgali.

Povsod začele so luči goreti,

vsi, kot sonce so se vdali, 

naposled, v mrak odeti, 

še otoki tiho so zaspali.

Slavko Stošicki

UPANJE

Upanje je moč, 

ki vidi nevidno 

in sliši tišino,

ki ožino prostrano

gleda previdno,

pozna vse neznano,

ki meri brezčasnost,

višino globine, 

barvitost beline.

Zaradi bližine tišine,

ožine prostrane

in globine višine, 

vedno upaj in glej,

da hodiš s pogledom naprej,

tudi če kdaj ti po poti ne gre, 

bori se, kar misli ti tvoje vele,

saj upanje zadnje umre.
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Počitnice – čarobna beseda. Sonce, poležavanje na plaži, 
z možgani na OFF in z nikomer na straži. Hvala. Stražarjev 
je že med letom dovolj in preveč na vsakem koraku. Dolgi 
sprehodi ob morju; poslušanje nežne melodije vetra, ki se 
lovi med borovimi iglicami in elegantnimi vitkimi pinija-
mi; šepetanje valov … in plavanje, plavanje, plavanje do 
neskončnosti.

Torej – tako pričakovani dopust je pred vrati. 

Zbirava kataloge, primerjava cene, kakovost storitev, išče-
va svoj prostor pod soncem (in v senci, seveda). Nisva prav 
hudo zahtevna. Malček miru, malček poletnega vrveža, 
malo sonca, malo sence in veliko veliko toplega morja. 

Izbirava predvsem med otoki … in izbereva. KORČULA. 
Z letalom. Nič polžjega lezenja v koloni, nič čakanja na 
trajekt pri 40 stopinjah, prebijanja skozi morebitna po-
žarna območja (lanska izkušnja je še zelo živa). Usedeš se 
lepo na avion, malo zadremlješ, nekaj popiješ, preštevaš 
oblačke  in že si na cilju. Resda je tisto poldrugo uro na 
letališču malo težko prebiti, a gre.

Zdaj se morava odločiti samo še za najprimernejšo agen-
cijo. Imava jo. Dobiva skoraj vse, kar sva si želela. Super! 
Odhod aviona je okrog enih popoldne. Krasno! Ker sva že 
z obema nogama (in ostalimi udi) v dopustu in je povrhu 
še nedelja, nama je odhod kot na kožo pisan. Bivanje na 
Korčuli je sicer razdeljeno: prvi teden privatna soba, drugi 
teden hotel, a … dobro, vse je blizu mesteca. OK!

Čez nekaj dni po pošti prispe vavčer. Prvi šok: odhod avi-
ona ob sedmih zjutraj. To pomeni vstajanje sredi noči. Pa 
dobro. Tudi to bo šlo. Se bova pa še isto popoldne lahko 
kopala. 

Pride dan odhoda. Končno. Vstaneva ob štirih. Čez dobro 
uro prideva na letališče. Dežuje kot iz škafa. Mladenič od 
agencije nama izroči letalski karti za avion ob sedmih in 
pet minut. Greva se »čekirat«. Gospa na okencu nama 
prijazno izroči vozovnici: »Potujete z drugim avionom ob 
devetih in štirideset minut.« Brez pojasnila. Mahneva jo 
do agencijskega predstavnika. »Adrjii se je avion  sinoči 
pokvaril, tako da danes pelje več manjših itd, itd… in on 
ni nič kriv… in ne more nič pomagati.« Jasno, da ne. Lah-
ko pa bi vsaj pojasnili ob prevzemu kart. OK! Bomo pač 
počakali še te SLABE TRI DODATNE URE. 

Pride predvideni čas vkrcavanja. NIČ. Nobenega poziva. 
Nobenega pojasnila. Moj dragi gre na informacije: »Se 
opravičujemo (prvikrat se opravičujejo), avion iz Tel Aviva 
zamuja, zato je let za Dubrovnik NEKOLIKO odložen.«

OK! Saj smo na dopustu! 

Magda Kastelic Hočevar

SLAB ZAČETEK, DOBER KONEC

Ura je deset »i kusur«. »Pozor!« Končno bomo šli! »Potnike 
za Dubrovnik prosimo, da se pripravijo …« Sr…e! To ni 
najin avion. Na monitorju utriplje tisti, ki odleti ob desetih 
in petnajst. To ni res! 

OK! Ne bom se dala. Udarim avtogeni trening. Globoko di-
ham. Pretaknem že vse police v Duty freeju, triintridesetič, 
grem na WC, enajstič, se pretegujem …

Ura je enajst. Poziv. Tokrat, ni za verjet, ZA NAS. Proti le-
tališki pisti se gnetemo še zadnji potniki. Nadvse prijazen 
glas po zvočniku poziva vse čakajoče potnike za Dubrov-
nik na okrepčilo v čakalnici. Vidim poglede z mitraljezi v 
očeh. Upravičeno. Tiste prigrizke so pripeljali že pred pol 
ure, a so počakali na odhod. Bodo morda še prav prišli. 

Končno sedimo v letalu. A kadar ima hudič mlade, jih ima 
več naenkrat. In tega dne je bil prav hudimanovo ploden. 
Let je nemiren še bolj kot mi. Sendvič mi kljub majhnosti 
ne tekne, kave pa zaradi neugodnega vremena niti ne po-
nudijo. »Se opravičujemo!« Hvala Bogu - sem si jo skuhala 
že ob štirih zjutraj. A je že zdavnaj popustila. Res pa so mi 
pritisk dvigovali na druge načine. 

Pristajamo v Dubrovniku. Tam nas ŽE čaka avtobus. On 
nas, ne mi njega. Klima – natur (skozi strešno okno), ležal-
ni sedež (v drugačnih okoliščinah bi bil prav razveseljiv), 
toda PANTA REI…GREMO! IDEMO! Predstavnica preverja 
potnike in namestitve. Zaslišim najini imeni in ime hotela. 
»A imava midva to? A res? Od kdaj?« Hotel je drugi (nič 
hudega, je pa morda boljši), precej bolj oddaljen od mesta 
(pa kaj, bova pač več hodila in si nabrala kondicije), pa še 
seliti se nama ne bo treba vmes. 

Gremo na ladjico. Vreme je še vedno nemirno, temu pri-
merno tudi morje in valovi premetavajo barko … pa moj 
želodec tudi. A vožnja je kratka in SREČNO pridemo na cilj.

Ob štirih popoldne.

Hudiček je skotil še nekaj mladičkov: Ugotovila sem, da 
sem pozabila spodnji del kopalk (ko bi vsaj zgornjega!), 
čez dva dni je mož v kopalnici imel bližnje srečanje s 
škorpijonom (jaz sem se tuširala pred njim!) in selila sva 
se vseeno, a na še lepše.

Toda: Teh štirinajst dni sva se imela kljub začetnim 
neprilikam čudovito. Korčula me je prevzela, Dalmacija 
pa ponovno navdušila, kljub smetem, za katere pa smo v 
največji meri krivi mi, turisti.  

Let nazaj je bil celo pet minut prej in zelo miren. Lahko 
sem z užitkom popila kavo in štela koprenaste oblačke. 
Nad Kočevjem sem pomahala prijateljici. Bog ve, ali me 
je videla.



43TREPETLIKA, junij 2019DOBRO JE, DA VESTE

Miro + Mojca

KAM PO INFORMACIJE

V trudu za lastno zdravje veliko vlogo 
igra tudi naše znanje.  S čim si lahko 
pomagamo?  Na koga se lahko obrnemo po 
pomoč? Kje so zapisane naše pravice?

V prvi vrsti si moramo sami pri sebi zastaviti jasne cilje. 
Kaj si želimo? Kaj potrebujemo za izpolnitev svojih želja? 
Kaj lahko pričakujemo od drugih? Kdo nam pri tem lahko 
pomaga? Kaj lahko pričakujemo od zdravstva?

V Sloveniji je 13 pravnih zastopnikov pacientovih pravic. 
Njihova pomoč oz. svetovanje je brezplačno. Dostopni 
so nam tako po telefonu, preko e-pošte in tudi osebno. 
Lahko se obrnemo na katerega koli zastopnika, ne glede 
na regijo (glej povezavo).

Iskanje pomoči, informacij ne pomeni, da se nad nekom 

pritožujemo, da koga obtožujemo. Lahko najdemo le 

pravo pot, ki je za nas koristna.

PRISTOJNOSTI IN NALOGE ZASTOPNIKA

Osnovna naloga zastopnika je, da daje pacientu osnovne 
informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne 
usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s pod-
ročja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja 
in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Kdo se lahko obrne na zastopnika?

Na zastopnika se lahko obrne vsak uporabnik zdra-
vstvenih storitev pri katerem koli izvajalcu zdravstvenih 
storitev in vsakdo, ki potrebuje osnovne informacije, 
strokovno pomoč ali konkretne usmeritve.

Kdaj se lahko obrnem na zastopnika?

Na zastopnika se lahko obrnete vedno, kadar potrebujete 
nasvet, pomoč ali zastopanje. Ko se srečate s proble-
mom, ki se nanaša na katero koli od pacientovih pravic, 
določenih v Zakonu o pacientovih pravicah.

Zastopnik vam lahko pomaga tako, da:

•	 vam na primeren način svetuje o vsebini pravic, 
načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v 
času pred ali med zdravljenjem in kadar so vam 
te kršene,

•	 vam poda konkretne usmeritve za uveljavljanje 
pravic in predlaga možne rešitve,

•	 ponudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po 
Zakonu o pacientovih pravicah,

•	 za vas opravlja potrebne poizvedbe v zvezi 

z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih 
zdravstvenih storitev,

•	 vas napoti na pristojno pravno ali fizično osebo 
ali na pristojni državni organ,

•	 v okviru vašega pooblastila vlaga pravna 
sredstva in daje predloge, pojasnila in druge 
izjave v vašem imenu in v vašo korist za hitro in 
uspešno razrešitev spora.

Delo zastopnika je pomembno in odgovorno, saj lahko na 
izvajalce kadar koli naslovi predloge, mnenja, kritike ali 
priporočila, ki so jih ti dolžni obravnavati in nanje v roku, 
ki ga določi zastopnik, odgovoriti.

VIR: 

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/
pacientove_pravice/zastopniki_pacientovih_pravic/
pristojnosti_in_naloge_zastopnika/

Koristne povezave:

Zastopniki pacientovih pravic: http://www.nijz.si/sl/
zastopniki-pacientovih-pravic

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/
pacientove_pravice/zastopniki_pacientovih_pravic/

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/
pacientove_pravice/zastopniki_pacientovih_pravic/
pristojnosti_in_naloge_zastopnika/

Nacionalni inštitut za javno zdravje: http://www.nijz.si/

Zakon o pacientovih pravicah: http:/https://www.uradni-list.
si//www.uradni-list.si/1/objava.jsp?stevilka=455&urlid=200815

https://www.gvzalozba.si/knjige/
zakon-o-pacientovih-pravicah-s-komentarjem

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije:  http://www.zzzs.
si/

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju:

https://www.uradni-list.si/

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213

https://zakonodaja.com/zakon/
zzvzz/23-clen-pravice-do-zdravstvenih-storitev

Ustava RS: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/
anexos/21387-21388-1-PB.htm

Zdraviliško zdravljenje:  https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/
portali/azos/pravice_zdravstvenih_storitev/pravice_zdravili-
sko_zdravljenje/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo-
8zizQx8HT08DQw9LPyc3Aw8jYMtPD0DLQ0Ngg31C7IdFQHu
-Oh3/

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja: http://pisrs.si/
Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3562

Literatura:

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) s komentarjem 
/ [avtorji Jože Balažic … [et al.]; strokovni urednik Damjan 
Korošec; stvarno kazalo Damjan Korošec]
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PLAČILO ČLANARINE ZA TEKOČE LETO

Vse tiste, ki še niste poravnali članarine, želimo prijazno spomniti, da lahko to storite z nakazilom na društveni 
transakcijski račun: 

SI56 0201 4001 6407 805
s pripisom: Članarina 2019 ter imenom in priimkom člana.

Nakazilo lahko opravite preko spletne banke, ali pokažete zgoraj napisano številko računa bančni uslužbenki, ki 
vam bo izvedla plačilo in izdala potrdilo.

Letna članarina znaša 15 €.

Možnost plačila članarine boste imeli tudi na vseh naših dogodkih in srečanjih.

 
 
       
                                                                                                                                                  

odpisani(a) izjavljam, da se želim prostovoljno včlaniti v DRUŠTVO 
bom aktivno sodeloval(a) pri delu društva, redno plačeval(a) članarino in se ravnal(a) po 

društva.

z slovensko in EU zakonodajo s področja varstva 

DRUŠTVO TREPETLIKA Šišenska 23,

Ali bi želeli prejeti obrazec za namenitev 

v okvirčku soglašam, da Društvo Trepetlika: 
Moje osebne podatke, ki jih obdeluje za namen izvajanja aktivnosti članstva, uporablja tudi za izvajanje 

Moje osebne podatke, ki jih obdeluje za namen izvajanja aktivnosti članstva, uporabi za oblikovanje profila 
ki jih pošilja članom 

Dovoljujem javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in 

kadarkoli prekličet

Letna članarina 201 znaša 15e in jo poravnate na sedežu društva ali na 

Prosimo vas, da morebitne kasnejše spremembe vaših podatkov  sporočite na sedež društva

    

Društvo Trepetlika, Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana; Tel. 01 515 10 90,  031  337  752, E-pošta: drustvo_trepetlika@t-2.net

 PODARITE 0,5 % DOHODNINE DRUŠTVU TREPETLIKA

Če želite pomagati Društvu Trepetlika, mu lahko namenite delček svoje odmerjene dohodnine. S tem ne boste sami 
nič prikrajšani, Društvo Trepetlika pa bo prav zaradi vas izvedel kakšno aktivnost več.

Kako to storite? 

Do konca leta izpolnite obrazec, ki ga najdete na naslednji strani  ter ga pošljite na pristojni davčni urad oziroma na: 
FURS, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Lahko pa ga prinesete svojemu regijskemu vodji ali na  sedež Društva Trepetlika.

Obeležitev 30-letnice delovanja 
Društva Trepetlika

Spoštovani člani!

Kot veste, bomo naslednje leto dopolnili okroglo obletnico; minilo bo 30 let od ustanovitve in delovanja 
Društva Trepetlika. Ob tej priložnosti bomo v mesecu maju izvedli prireditev – proslavo, razstavo vaših del 

ter izdali publikacijo. 

Na vas se obračamo s prošnjo za vaše sodelovanje na prireditvi in za vaš prispevek 
na razstavi ter v publikaciji.

Sporočite nam, če bi bili pripravljeni nastopiti na prireditvi, 
in v katero zvrst bi sodil vaš nastop (ples, petje, skeč, proza, poezija ...).

Prosimo vas, da nam svoje prispevke posredujete do konca meseca oktobra 2019, 
ker moramo opraviti izbor in določiti nastopajoče.

V pričakovanju dobrega odziva vas prav lepo pozdravljamo.

Organizacijski odbor za pripravo proslave



 
 
       
                                                                                                                                                  

PRISTOPNA IZJAVA

Spodaj podpisani(a) izjavljam, da se želim prostovoljno včlaniti v DRUŠTVO TREPETLIKA. S tem se 
obvezujem, da bom aktivno sodeloval(a) pri delu društva, redno plačeval(a) članarino in se ravnal(a) po 
Statutu in pravilih društva.

Ime in Priimek: ______________________________________________________________________________

Rojstni datum: ________________________________Bolnik_____________Skrbnik________________________

Naslov_____________________________________________________________________________________

Telefon: ____________________________________ e-pošta: _________________________________________

Društvo se zavezuje, da bomo zbrane podatke  obdelovali v skladu z slovensko in EU zakonodajo s področja varstva 
osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 2016/679), in sicer le za namen aktivnosti DRUŠTVA 
TREPETLIKA ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam brez vašega soglasja. 

Izpolnjeno pristopno izjavo vrnite na  e-naslov: drustvo_trepetlika@t-2.net ali pošljite po pošti na naslov: 

DRUŠTVO TREPETLIKA, Šišenska 23, 1000 Ljubljana

Zanima nas, kje ste izvedeli za Društvo Trepetlika?_________________________________________________

Ali bi želeli prejeti obrazec za namenitev dela dohodnine Društvu Trepetlika?                     DA               NE 

Z oznako v okvirčku soglašam, da Društvo Trepetlika: 
Moje osebne podatke, ki jih obdeluje za namen izvajanja aktivnosti članstva, uporablja tudi za izvajanje 
raziskav. 

Moje osebne podatke, ki jih obdeluje za namen izvajanja aktivnosti članstva, uporabi za oblikovanje profila 
za namen pošiljanja prilagojenih e-novic, vabil in obvestil, ki jih pošilja članom 
Dovoljujem javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in 
vsebuje moje posnetke   

Uporabo podatkov, za katere ste podali soglasje, lahko kadarkoli prekličete. Lahko zahtevate izbris tako zbranih 
podatkov, izpis ali prenos podatkov tako, da pišete na naslov Društvo Trepetlika, Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana 
ali na e-naslov: drustvo_trepetlika@t-2.net

Letna članarina 2019 znaša 15e in jo poravnate na sedežu društva ali na TRR: SI56 0201 4001 6407 805

Prosimo vas, da morebitne kasnejše spremembe vaših podatkov  sporočite na sedež društva

Datum: Podpis:
_______________________________ _____________________________

           

Društvo Trepetlika, Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana; Tel. 01 515 10 90,  031  337  752, E-pošta: drustvo_trepetlika@t-2.net                                                   
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ABBVIE BIOFARMACEVTSKA DRUŽBA d.o.o.

BERNIK TADEJ s. p.

INOTHERM d. o. o.

KRKA d. d.

LES 3 PLUS d. o. o.

MEDIS d. o. o.

METRIBS d. o. o.

ROCHE PHARMAHOLDING b. v.

SEGER MONTAŽA STROJEV IN NAPRAV d. o. o.

TELEMACH d. o. o.

Donatorji v letu 2019 (po abecednem vrstnem redu):

Iskreno se jim zahvaljujemo!
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Zdravnik gre čez pokopališče. Sreča ga eden od njego-
vih pacientov in ga vpraša: “Gospod doktor, a delate 
inventuro?”

***
Pravijo, da te sreča dohiti prej ali slej. Bojim se, da je mojo 
infarkt, ko je bezljala za mano.

***
Prave prijatelje lahko prešteješ na štiri prste ene roke. 
Sredinec je rezerviran za vse ostale.

***
Kaj se lahko naučimo od krav? Da je nemogoče shujšati, 
pa čeprav jemo samo travo.

***
14-dnevna dieta je za mano in slovesno razglašam, da 
sem izgubil … 14 dni.

***
Dekle s čudovitim telesom leži pred operacijsko dvorano 
na mizi popolnoma gola, pokrita samo z rjuho. Pristopi 
mož v belem, privzdigne rjuho in si jo ogleduje. Pokliče 
še enega tipa v belem. Tudi ta jo dolgo analizira. Pride še 
tretji, ki je še bolj pronicljiv v ogledovanju kot pejšnja dva.

Dekle jih ima dovolj pa reče: “Kaj me samo gledate. 
Zanima me, kdaj me boste operirarali. Tedaj se eden od 
trojice oglasi: “Ne bi vedel. Mi samo pleskamo.”

***
Dedek da vnuku recept za zdravila in ga pošlje v lekarno. 
Lekarnar naroči malemu: “Reci dedku, naj vzame eno ta-
bletko na sedem dni.”  In mu da nekaj škatlic viagre. Vnuk 
da zdravilo dedku in reče: “Sedem tablet na dan.” 

Čez kakšen mesec sreča lekarnar Janezka in vpraša: 
“Kako pa kaj dedek, mama, sestra?”

Janezek: “Dedek je v redu, mama je umrla, sestra je nose-
ča, Lesi pa se ne vrača več domov.”

***
Trije tajkuni sedijo v savni. Na klopi pred njo zazvoni 
telefon. Najbližji stopi do mobilnika in se javi. Nežen 
ženski glas na durgi strani pravi: “Zdravo, ljubezen moja, 
našla sem čudovito ogrlico, a jo lahko kupim?” Moškega 
zanima, koliko stane? “Bila je 7000 evrov, zdaj je samo 5 
tisočakov.” 

“Kar kupi!” je radodaren mačo. Odpre savno in vpraša: 
“Fanta, čigav je ta mobi?”

***
V bolnici se pogovarjata zdravnika. Prvi reče drugemu: 
“Ta bolnik mora biti čim prej operiran.”

“Zakaj? Kaj pa ima?” ga zanima. 

“Denar,” argumentira prvi.

***
Lani nisem šel na dopust v Grčijo. Letos ne bom šel na 
morje v Španijo. Drugo leto ne bom letoval na Jadranu. 
Je treba malo zamenjati.

***
Znanilke pomladi niso lastovke, niso zvončki, ampak 
ženske, ki pred prihajajočim poletjem nehajo jesti.

***
Pogovarjata se dve čebeli. Pravi ena drugi: “Veš kaj, šla 
bom na stilsko preobrazbo. Ne bom več kranjska sivka.“ 
Pa jo druga vpraša: “Kako boš pa to naredila?” Prva po-
jasni: “Šla bom na volitve za evroposlance in bom postala 
bruseljski trot!”

SMEH NI GREH
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NAGRADNA KRIŽANKA: NAJVEČJA MESTA SLOVENIJE

Rešeno križanko pošljite na naslov Trepetlike. Trije izžrebanci bodo dobili knjižne nagrade naših članov. 

REBUS

NAGRADNA KRIŽANKA: NAJVEČJA MESTA SLOVENIJE

Sestavila: Magda 
Kastelic Hočevar 
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Rešeno križanko pošljite na naslov Trepetlike. Trije izžrebanci bodo dobili knjižne nagrade naših članov. 
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Elica Blažič

Zapustil nas je 
Vojko Grosar

Vojko Grosar – šahist, košarkaš in športni 
pedagog je bil poznan kot  zelo aktiven 
in uspešen  organizator v Šahovskem 
društvu. Zanimanje za šah je prenesel tudi 
v družino, saj sta sin in hči celo nastopala 
na olimpijskih igrah. 

To njegovo pot je prekinilo srečanje s parkinsonovo  
boleznijo. Parkinsonova bolezen ni ozdravljiva in 
bolnika vse bolj obremenjuje in vse bolj zavira pri 
aktivnostih, ki jih je izvajal v preteklosti. Ta nemoč, 
ta odvisnost od pomoči drugih pa je psihično zelo 
obremenjujoča. Vojko je to kruto realnost sprejel in 
iskal druge možnosti za samostojno življenje.

S soprogo v vlogi skrbnika sta se vključila v društvo, ki 
povezuje parkinsonove bolnike in njihove skrbnike, v 
Društvo TREPETLIKA.  V tem društvu je bil zelo akti-
ven in skupaj s soprogo skrbel za aktivno delovanje 
društva na Primorskem.

Dodatno se je posvetil pisanju pesmi.  Pravil je, da 
pesmi piše takrat, ko pride vzpodbuda iz notranjosti. 
V njegovih pesmih je življenje drugačno, polno boja, 
kljubovanja in optimizma. Njegove pesmi so kakor 
glas zvona, ki ga opozarja na bolečino in prebuja v 
njem moč in kljubovanje.

Napisal je pet knjig: Smej se življenju, Pesmi, Pesmi 
srca in Z bolečino do moči. Zadnja pesniška zbirka 
Enigma maske je izšla v februarju 2008. Ta zbirka je 
izpoved človeka s posebno boleznijo, ki si je nadel 
masko. Uvodno besedo k zbirki je napisal zdravnik 
nevrolog prof. dr. Zvezdan Pirtošek, literarno oceno 
prof. Bojan Bratina, ravnatelj novogoriške gimnazije, 
spremno besedo pa je napisal predsednik društva 
Trepetlika Branko Šmid. Na predstavitvi v Ameriki 
je prejel najvišje priznanje za tovrstno zvrst poezije. 
Tvoja pot je sedaj zaključena. Pogrešali te bomo vsi. 
Tudi v društvu Trepetlika. 

Čeprav tvoj glas se več ne sliši, pesmi tvoje v nas 
živijo!     

Vlasta Tomazin

V spomin 
Mileni Cekuta

Milena je odšla v svet brez 
bolezni in trpljenja 5. 1. 
2019, spravljena z boleznijo 
in vdana v usodo. Mirno in 
dostojanstveno je prenašala 
bolezen. Še maja 2019 je bila 
pobudnica, da se srečanje 
parkinsonovih  bolnikov 
Dolenjske, organizira v Domu 
starejših občanov v Novem 
mestu, ki je zadnje leto njenega 
življenja postal njen novi dom. 

Čeprav že zelo bolna,  je organizirala 
prostor in na srečanje pripeljala dve 
vodilni delavki Doma, z namenom sez-
nanjati in osveščati okolje, v katerem 
živimo, o težavah ljudi s parkinsonovo 
boleznijo. 

Milena je bila učiteljica v Šentjerneju, 
zelo predana svojemu poklicu. Njen 
učiteljski duh in želja po razdajanju 
znanja nista nikoli zamrla. Zelo je ljubila 
naravo, poznala je vse lepe kotičke na 
Dolenjskem in  okolici, še posebno 
na njej tako ljubih Gorjancih. Na šen-
tjernejskem koncu je vodila skupino 
somišljenikov, jih učila veselo se starati, 
pomagati drugim in uživati v vsem, kar 
imamo radi. Učila je tudi dobro prena-
šati slabe strani v življenju in se veseliti 
srečanj in druženj.

Zaradi Milene so bila zadnja leta za 
mnoge bogatejša in lepša. Mnogim je 
bila vzornica in vodnica. Tudi članicam 
Društva TREPETLIKA je polepšala sre-
čanja z dobro voljo in vzpodbudami. 
Za seboj je pustila sledi, po katerih še 
vedno stopajo članice njenega društva 
v Šentjerneju. V srcih in mislih vseh nas, 
ki smo jo poznali, bo ostala neskončno 
dolgo.
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TREPETLIKA

Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami

Naslov:

Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 515 10 90

GSM: 031 337 752

Elektronski naslov: drustvo_trepetlika@t-2.net, trepetlikadrustvo@gmail.com

Spletni naslov: www.trepetlika.si

Kolaž fotografij na naslovnici:

Davor Lovinčič

(Razstavljal v Izraelu z bolniki s PB s celega sveta.) 

Glavna urednica:

Magda Kastelic Hočevar, prof.

Uredniški odbor:

Franci Kolman, Helena Fortuna, Slavko Stošicki

Mirjam Martini Gnezda, Vlasta Tomazin 

Jezikovni pregled: 

Magda Kastelic Hočevar, prof.

Fotografije:

 Davor Lovinčič, Slavko Stošicki, Slavka Ilich, Doro Bogataj 

Tisk:

Art d.o.o. 32, Žabarjeva 2, Ljubljana

Naklada:

 1.200 izvodov

Ljubljana, junij 2019
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