Ljubljana, 20. 5. 2020

TREPETLIKA, društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami

VABI
mlade bolnike in njihove skrbnike na srečanje, ki bo potekalo

od 2. do 3. junija 2020 v
Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič, Ankaran.

Dobimo se v depandansi Bor, in sicer v torek, 2. junija, v popoldanskem času. Ob 17. uri
pripravljamo delavnico na prostem, tema bo GIBANJE. Nadaljujemo z večerjo. Sledi
neformalno druženje, pogovor ter vaši predlogi in pobude. V sredo zjutraj bosta najprej na
programu rekreacija in zajtrk. Ob 9. uri se bomo nato dobili v predavalnici, kjer bo dr. Dejan
Georgiev, dr. med., spec. nevrologije spregovoril o zdravljenju z globoko možgansko
stimulacijo in s črpalko. Odgovoril bo na vsa vprašanja, ki se vam v zvezi s tem porajajo.
Pričakujemo tudi gosta, ki bo z nami delil svoje izkušnje z operacijo ter povedal, kako je tožil
državo in tožbo po večletnem boju dobil – tako bomo izvedeli več o sodni odločitvi glede
prištete delovne dobe na podlagi osebnih okoliščin. Naše srečanje zaključimo s kosilom.
Prisrčno vabljeni!
Predsednica Društva Trepetlika
Cvetka Pavlina Likar
Pri izvedbi srečanja nas podpira:

Obrni→
Društvo Trepetlika, Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana; tel. 01 515 10 90; e-pošta: trepetlikadrustvo@gmail.com

Nekaj informacij:

– Prijave so obvezne; sprejemamo jih do srede, 27. 5. 2020, oziroma do zapolnitve
prostih mest; na elektronsko pošto drustvo_trepetlika@t-2.net, ali pa v
dopoldanskem času na telefon 031 337 752.
– V sobe se lahko namestite po 13. uri, pridete lahko že prej.
– Prijavite se na recepciji hotela Arija.
– Vaš prispevek za srečanje je 15 €, poravnate ga na recepciji.
– Prevoz na srečanje je v vaši lastni organizaciji.
– Za varnostne ukrepe v zvezi s koronavirusom je poskrbljeno s strani hotela
(razkuževanje, varnostna razdalja itd.), prosimo pa vas, da se kljub sproščanju
ukrepov obnašate odgovorno.
– Poskrbite tudi za svojo masko.
– Ob prihodu bo potrebno podpisati izjavo, v kateri boste potrdili, da v zadnjih 14 dneh
niste imeli kateregakoli od naslednjih znakov: povišana telesna temperatura, kašelj,
glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja
zraka), driska, oziroma da ste bili v tem obdobju zdravi, ter da v zadnjih 14
dneh niste bili v stiku s Covid-19 pozitivno osebo.
– Če vas zanima še karkoli drugega v zvezi s srečanjem, lahko pišete na zgoraj omenjeni
elektronski naslov ali pokličete na naš telefon.
Najboljše
stvari v življenju so ljudje, ki jih imaš rad,
mesta, kamor greš,
in spomini, ki jih ustvariš.

Veselimo se, da bomo skupaj ustvarjali lepe spomine!
Društvo Trepetlika
Društvo Trepetlika, Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana; tel. 01 515 10 90; e-pošta: trepetlikadrustvo@gmail.com

