
 

Spoštovani bolniki, skrbniki, dragi prijatelji! 

 

Leto je naokoli in bliža se naše že tradicionalno »Duodopa srečanje«, ki bo tudi tokrat 

potekalo na Debelem rtiču. Srečanje bo potekalo 7. in 8. septembra 2019. Dobili se bomo v 

soboto, 7. septembra, med 15. in 16. uro, se razporedili po sobah in okoli 17. ure pričeli z 

delom. Srečanje bo potekalo v sproščenem vzdušju. Z vami bomo Nina Zupančič, Marija 

Menih, Marjetka Ornik Košan, Robert Rajnar in Lidija Ocepek. S strani Trepetlike bosta 

prisotni Cvetka Pavlina Likar in Mirjam Martini Gnezda. 

 

V soboto popoldne in nedeljo dopoldne se bomo pogovarjali o bolezni, o tem, kdaj in zakaj se 

odločimo za zdravljenje z intrajejunalno infuzijo levodope, in pa o drugih vrstah zdravljenja 

napredovale faze bolezni.  

 

Praktični del srečanja bo zajemal večerni izklop, jutranji priklop, vaše morebitne težave pri 
rokovanju s črpalko, kasetami zdravila in sistemom. Pogovarjali se bomo tudi o načinu 
spremljanja tovrstnega zdravljenja ter o možnostih spreminjanja doze zdravila. 

Seveda je zelo pomembno, da boste bolniki in skrbniki z nami delili vaše izkušnje in 

opažanja, nam zaupali vaše težave pri tovrstnem zdravljenju ter na ta način pridobili nova 

znanja in veščine, kar bo predstavljalo obojestransko korist pri nadaljnji obravnavi. 

S seboj prinesite vse rekvizite, ki jih uporabljate doma; ne pozabite na kasete z »duodopo«. 

Prevoz bo organiziran – na voljo bo avtobus iz Maribora, zato vas prosim, da v dneh od 29. 8. 

do 31. 8. pokličete parkinsonsko sestro Marjetko Ornik Košan in ji poveste, kje bi vstopili na 

avtobus. Njena telefonska številka je 031 763 186. 

Ostali, ki boste na Debeli rtič šli z lastnim prevozom, se v dneh od 29. 8. do 31. 8. javite meni 

na telefonsko številko 041 311 388 in mi še enkrat potrdite dokončno udeležbo zaradi 
rezervacij v hotelu. 

Zaključili bomo v nedeljo, 8. septembra − s kosilom. 

V imenu Duodopa tima iz Maribora in Ljubljane ter predstavnikov Trepetlike vas lepo 

pozdravljam, 

 

Lidija Ocepek, dipl. m. s. 

 

Ljubljana, 3. 8. 2019 

 


