Glasilo društva bolnikov s parkinsonizmom in drugimi
ekstrapiramidnimi motnjami
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O večnosti in minljivosti
»O kako dnevi gredo!
Torek, četrtek in petek,
vmes sreda iz sklede pogleda
in že je teden pri kraju
in znova začetek.
Torek, četrtek in petek.«
Takole je o minljivosti časa poetično razmišljal naš
pesnik Tone Pavček. Jaz dodajam: januar, februar,
marec, deževni april, zeleneči maj in že je tu vroči junij
z novo številko Trepetlike. Tečejo dnevi, meseci, leta
… Komajda kdaj stopimo na zavoro, ko drvimo skozi
življenje. Morda pa se je moral zgoditi koronavirus.
Da nas je prizemljil, umiril, upočasnil. O dragocenosti
življenja in o minljivosti bolj intenzivno razmišljamo,
ko se kdo od znancev preseli v večnost, med zvezde.
V cestnem ovinku je pri Boštanju smrt pokosila dolgoletnega območnega vodjo Vlada Čižmeka. Kakšna
ironija usode! Boriš se z boleznijo, umreš pa v nesreči.
Večnost in minljivost … dve protislovji, ki nas spremljata od zibelke do groba. Želimo si, da bi tiste lepe
izkušnje in trenutki v življenju trajali za vedno. Tako
zelo bi radi zadržali in ujeli v varno zavetje nekaj, kar
nam je pri srcu. In tako zelo težko nam je sprejeti to
nenehno spreminjanje in doživljanje minljivosti. Minljivost, ki je del življenjskega kroga in ki ji ni mogoče na
noben način ubežati. Večno mladi, večno lepi, večno
zdravi, večno srečni, večno živi … V nas je močna želja
po večnosti, čeprav vsak trenutek občutimo minevanje okrog sebe.
Tudi ta Trepetlika je narejenega z mislijo na vse vas.
Po odmevih sodeč običajno preberete vse članke in
pravite, da vedno najdete kaj zase. Nekatere vsebine
se pojavijo večkrat, a vedno z drugačnim pristopom.
Ali pa so že malce pozabljene in ob branju ponovno
oživijo v našem spominu.
Društvo Trepetlika je bilo dejavno tudi v času epidemije, bodisi prek Zooma bodisi »v živo«. Sama sem
se redno udeleževala psiholoških srečanj, ki jih je
predano in srčno vodila mag. psihologije Miša Bakan,
nekajkrat sem se pridružila tudi plesni delavnici s
simpatično Iryno Stanković. Čutiti je, da delata z ljubeznijo, da se znata vsakemu približati s tisto pristno
človeško toplino. Ustvarjalna moč izvira iz ljubezni, pa
naj bo do osebe nasprotnega spola, matere, domačega ognjišča, narave, domovine ali lastnega dela.

Za vas sem tokrat zbrala prgišče življenjskih modrosti.
Poskusite jih upoštevati.
Če verjamem, da zmorem, mi bo uspelo.
Na koncu življenja bomo obžalovali le spremembe, ki jih
nismo naredili.
Ne izgubljajmo besed s tistimi, ki si bolj zaslužijo našo
tišino. Včasih tišina zadošča bolj kot besede.
Nikoli se ne opravičujmo zato, ker pokažemo svoja čustva.
Naj vsi vidijo, da imamo veliko srce.
Če želimo doživeti najboljše dni v svojem življenju, se
moramo spopasti s slabimi. Zapomnimo si, da sonce vedno
posije.
Včasih nas napačne odločitve pripeljejo na prave kraje. V
vsaki zmoti lahko najdemo nekaj pozitivnega.
Premalokrat cenimo tisto, kar lahko obrne življenje na
bolje: stisk roke, nasmeh, objem, dobrega poslušalca,
prijazno besedo, dotik.
Dobro premislimo, komu bomo namenili svoj čas. Nimamo
ga neomejeno, zato ga preživimo kvalitetno.
Nehajmo čakati na pravi trenutek, na maj, na viteza na
belem konju, na priložnost. Sreča se zgodi, ko prenehamo
čakati in naredimo korak naprej.
Če želimo spremembo, se moramo odločiti tvegati. Strah
nas bo obdržal na istem mestu.
Objem ima zdravilno moč. Ko nas objame prava oseba, se
vse postavi na pravo mesto in dan postane svetlejši.
Tisto, kar jemljemo kot samoumevno, nekomu predstavlja
nedosegljiv ideal. Cenimo to, kar imamo.
Ko nas vržejo volkovom, se vrnimo kot vodja tropa. V vsako
novo izkušnjo se podajmo pogumno.
V najtemnejši noči se rodijo najsvetlejše zvezde. Ko se
znajdemo v temi, zablestimo.
Najbolj dragoceni ljudje v življenju so prijatelji, ki nas imajo
radi tudi takrat, ko se počutimo zelo osamljeno.
Želim vam prijetno, ravno prav toplo poletje.

Urednica Magda Kastelic Hočevar
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Cvetka Pavlina Likar, predsednica Društva Trepetlika

Če občane na cesti vprašate …
Če občane kjerkoli vprašate, kaj vedo o
raku, o diabetesu, o bolezni srca in drugih
boleznih, boste večinoma dobili dokaj
prave odgovore. Skoraj vsak pozna nekoga,
ki je zbolel za rakom in ozdravel, dobro
je poznano stalno spremljanje sladkorne
bolezni in srčnih obolenj. Država na
vsakem koraku opozarja na te in druge
bolezni, pripravlja različne aktivnosti in
razpisuje razpise, s katerimi nevladnim
organizacijam nudi sredstva za pomoč tem
bolnikom.
Za kronične bolezni je bilo posebej poskrbljeno z
uvedbo referenčnih sester, vendar pa te sestre iz nam
neznanih razlogov ne posvečajo pozornosti osebam
s PB. Ko pa ljudi vprašate, kaj vedo o Parkinsonovi
bolezni ali katera je v tem trenutku najhitreje rastoča
nevrološka bolezen, bodo po vsej verjetnosti omenili
Alzheimerjevo demenco. O Parkinsonovi bolezni vedo
predvsem to, da se osebe, ki so zbolele za njo, tresejo.
Tega, da se bliža pandemija Parkinsonove bolezni
oziroma je deloma že tu, in da je Parkinsonova bolezen trenutno najhitreje rastoče nevrološko obolenje,
ljudje ne vedo. S tem se ne ukvarja niti država, čeprav
Društvo Trepetlika v medijih in pogovorih z odgovornimi opozarja, da smo pred znatnim povečanjem
obolevnosti za to hudo boleznijo.
Svetovno znani nevrologi so ugotovili, da se je število
oseb s PB v zadnjih 25 letih povečalo iz 2,6 milijona
na 6,3 milijona. Podatki so iz obdobja med leti 1990
in 2015, objavljeni so bili v knjigi Ending Parkinson's
Disease. Trenutno je na svetu okoli 10 milijonov oseb
s PB; še najmanj polovica toliko jih je brez diagnoze
(povzeto po PD Avengers). Pri 10 % se bolezen razvije
do 40. leta starosti. V Evropi je po zadnjih razpoložljivih statistikah 1,3 milijona oseb s PB.
Pri vrsti bolezni je v zadnjih obdobjih opazen izrazit
napredek pri zdravljenju. Za Alzheimerjevo demenco
so ravno pred kratkim v uporabo dali novo zdravilo.
Za osebe s PB je nekako zadnjih 70 let na voljo eno
samo zdravilo, ki nadomešča v možganih izgubljeni

dopamin, pa še to zdravilo samo lajša simptome. PB
je tako še vedno neozdravljiva, napredujoča nevrodegenerativna bolezen s številnimi simptomi.
V Sloveniji podatkov o obolelih nimamo – ne vemo,
koliko jih na leto dobi diagnozo, niti, koliko se jih
zdravi za PB. Strokovnjaki si pomagajo s podatki iz
držav, ki s tovrstnimi podatki o Parkinsonovi bolezni
razpolagajo, nato pa številke preračunajo upoštevajoč stanje pri nas.
Vendar moramo priznati, da tudi precej drugih držav
teh podatkov nima. To pomeni, da je PB večinoma
nekje na robu zanimanja odločevalcev, in sicer tako
v Evropski uniji in Sloveniji kot tudi širše po celem
svetu.

Cvetka Pavlina Likar,
predsednica Društva Trepetlika

Smo pa vedno bližje možnim vzrokom za nastanek
PB. Strokovnjaki so ugotovili, da na nastanek bolezni
vplivajo okolje, genetika ter kombinacija genetike
in okolja. Večina genetskih faktorjev kot takih ni
dovolj za nastanek bolezni. V letu 2013 so raziskovalci ugotovili, da živčne celice z mutacijo v genu za
alfa-sinuklein pogosteje odmrejo, če so izpostavljene
določenim strupom, in to tudi takrat, ko so strupi v
varnih količinah.
Danes lahko prvič trdimo, da so osebe, ki so dobile
diagnozo po 50. letu starosti, zbolele zaradi vplivov
okolja; pri osebah, ki so dobile bolezen pred 40. letom, pa je pomembnejši faktor genetika.
Prav aktualne zgodbe z blatom iz čistilnih naprav, ki
jih poslušamo v Sloveniji, nas opozarjajo na povsem
neodgovorno ravnanje podjetij, katerim plačujemo
prispevke za komunalne odplake oziroma za čiščenje teh odplak. Le-ta nam jih sedaj zaradi finančnih
koristi »vračajo« v naše domove prek vodnih zajetij,
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ki jih prav tako plačami mi. V teh odpadkih so strupi,
za katere vemo, da povzročajo različne bolezni; med
drugim tudi PB. In to nas lahko še posebej skrbi. V
preteklosti so kot vzrok za nastanek PB navajali tudi
vodo iz vodnjakov, sedaj pa nam bo strup lahko tekel
kar iz pip, če se takega ravnanja in tudi drugih dejanj v
povezavi s strupi v bodoče ne prepreči.
Društvo bo skušalo pridobiti podatke o številu oseb
s PB, saj bomo na tej podlagi vse odgovorne še lažje
opozarjali, da bo potrebno na področju obravnave PB
hitro in učinkovito ukrepati. Pravočasna postavitev
diagnoze in bolniku prilagojeno zdravljenje z zagotavljanjem podpornih terapij ter stalnim spremljanjem
obolelega bo ob predvidenem naraščanju števila
oseb s PB zahtevalo vrsto ukrepov: povečano število
nevrologov in drugih strokovnjakov, obnovitveno
rehabilitacijo, dolgotrajno oskrbo in druge pomoči
ter primerno urejenost domov za starejše. Če bomo
pri tem zamujali, bo breme, ki ga bo morala nositi
država, če bo hotela poskrbeti za človeka dostojno
obravnavo oseb s PB, ko bo pandemija že v celoti tu,
toliko večje.
V državi in tudi po svetu se mora prepovedati uporaba
strupov, ki povzročajo PB. Obenem je potrebno pomagati tistim, ki so in bodo zboleli zaradi teh vplivov
– tako iz naravnega kot tudi delovnega okolja.
V društvu smo se odločili, da bomo postali bolj napadalni, ne bomo več skrivali trpljenja oseb s PB in
njihovih svojcev. Objavljali bomo njihove zgodbe,
zahtevali obravnavo, ki obolelim pripada in ustavi
napredovanje bolezni. Zahtevali bomo pravočasno
multidisciplinarno zdravljenje in rehabilitacijo.
Velik del aktivnosti za boljše počutje in ohranitev čim
daljše samostojnosti bo še naprej odgovorno prevzemalo Društvo Trepetlika. S pomočjo strokovnjakov
bomo z ustaljenimi in dodatnimi aktivnostmi izobraževali ter osveščali tako laično kot splošno javnost.
Osebe s PB in njihove svojce bomo spodbujali k telesnim aktivnostim in izvajanju različnih sproščujočih
dejavnosti, pa tudi k druženju, ki ga bomo v okviru
društva izvajali v različnih oblikah. Pri tem bomo
osebe s PB opozarjali, naj se držijo navodil nevrologov in zdravila jemljejo tako, kot jim je predpisano.
Premajhna ali prevelika količina tablet vsekakor ni
prava pot.
Podpirati moramo razumevanje okoljskih, genetskih
in vedenjskih vzrokov ter dejavnikov tveganja za PB,
da lahko preprečimo njen nastanek.
Ugotavljamo, da dobiti diagnozo Parkinsonova
bolezen pomeni neverjeten šok. Mnogi oboleli se
za kar nekaj let »potegnejo vase« – predvsem zato,
ker jih je strah, kaj se bo z njimi zgodilo v bodoče,
kaj bo z družino, kako bodo to sprejeli domači.
Vemo, da je ta strah posledica nepoznavanja
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bolezni in tudi slabega odziva v podjetjih, kjer so
oboleli zaposleni. Mnogi izgubijo delo, finančno so
na slabšem, ne vedo, kako reagirati ob določenih
spremembah v zdravju. Seveda je tu tudi pomanjkanje časa nevrologa, ki je diagnozo postavil, da bi
vsakemu posamezniku dovolj dobro razložil tako
kompleksno bolezen, kot je PB. Zato je Trepetlika
že začela ukrepati. Ker društvo podatkov o novodiagnosticiranih osebah s PB nima, se bomo tesneje
povezali z nevrologi in zainteresirane obolele ter
njihove svojce prek njih povabili na začetna predavanja o bolezni. Delavnice bodo vodili strokovnjaki,
izdali pa bomo tudi krajši priročnik.
Kakšno je stanje oseb s PB po obdobju covida-19,
trenutno še ne vemo. Redne kontrole so se opravljale
večinoma po telefonu, pa še to ne za vse obolele. Tudi
dostop do družinskih zdravnikov je bil otežen.
Razumeti moramo tudi zdravstveno osebje, ki je
moralo delovati na covidnih oddelkih in je zato precej
utrujeno ter potrebuje počitek.
Trenutno upamo na ugodno rešitev obnovitvene
rehabilitacije, saj je predlog že v parlamentu in na
Zdravstvenem svetu Ministrstva za zdravje.
Na koncu se moram zahvaliti vsem, ki ste se v tem težkem koronavirusnem obdobju aktivirali prek medijev
in ste pripomogli k večji prepoznavi bolezni. Posebna
zahvala gre tudi tistim, ki ste sodelovali pri raziskavah
naših strokovnjakov in ste o bolezni pripravljeni napisati kakšen članek.
Še posebej bi se rada zahvalila našima Mirjam in Niki.
Poleg ostalega dela je Mirjam, kot že zadnji dve leti, v
celoti uredila tole številko Trepetlike, ki je pred vami,
Nika pa jo zadnji dve leti lektorira.
Hvala tudi članom izvršnega in regijskega odbora, ki
ste spretno delovali prek spleta in prispevali k temu,
da delo ni obstalo, nadzorni odbor pa je strogo in
korektno pregledal naše finance.
Za konec še nekaj besed o nalogah, ki nas čakajo.
Razmisliti moramo, kako nuditi boljšo podporo in
obravnavo številnim osebam s PB ter njihovim svojcem. Ugotoviti moramo, kakšne nove terapije so v
uporabi, pa tudi, kako blizu smo uvedbi novih načinov
zdravljenja, ki bi upočasnili oziroma ustavili bolezen.
Nekateri bodo za že obolele še pravočasni. Posebej
moramo izpostaviti, kaj lahko vsi mi naredimo, da
zmanjšamo tveganje za bolezen, da omogočimo
strokovno obravnavo vsem, ki jo potrebujejo, in s tem
upočasnimo napredovanje bolezni.
V upanju na boljše čase,

Vaša predsednica

V ZNANJU JE MOČ
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Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., spec. nevrologije

Kaj je punding?
Parkinsonovo bolezen povzroči pomanjkanje
dopamina v globokih delih možganov, v t. i.
bazalnih ganglijih.
Pomanjkanje dopamina v zgornjem delu bazalnih ganglijev se tipično kaže kot osiromašeno in upočasnjeno
gibanje (hipokineza in bradikineza), tresavica (tremor),
zvišan mišični tonus (rigidnost) in motnje ravnotežja.
Dopamin v spodnjem delu bazalnih ganglijev pa vpliva
na razpoloženje, čustva, motivacijo in nagrajevanje. Zatorej ni redko, da so zaradi pomanjkanja dopamina v tem
predelu nekateri bolniki s Parkinsonovo boleznijo bolj
depresivni, da jim manjka volje, motivacije in energije
(zdravnik bo uporabil nazive abulija in apatija), da jim
dostikrat ne uspe najti tistih bolj optimističnih strani življenja. Po drugi strani pa lahko zdravljenje Parkinsonove
bolezni z zdravili, ki zvišujejo dopamin v možganih, kot
stranski učinek povzroči preveliko in pretirano motivacijo, voljo, energijo; pravimo, da ima bolnik 'motnjo kontrole impulzov'. Tako motnjo lahko povzroči katerokoli
zdravilo, ki zviša nivo dopamina v možganih, najbolj pogost povzročitelj pa so dopaminski agonisti (pramipeksol
> ropinirol > rotigotin > apomorfin), le redko levodopa.
Motnja kontrole impulzov lahko prizadene kateregakoli
bolnika, a se najbolj pogosto pojavi pri mlajših moških.
Motnja kontrole impulzov se lahko kaže v različnih oblikah: zasvojenost z igrami na srečo, pretirana seksualnost,
pretirana ješčnost, kompulzivno (prisilno) nakupovanje,
kraja (kleptomanija), pogosto pa se izrazi tudi kot vedenje, ki ga imenujemo 'punding' (angl., izg. 'panding'). Gre
za kompleksne, vztrajne, ponavljajoče se in brezciljne
aktivnosti, kot je npr. zbiranje in prelaganje kamenčkov,

razstavljanje in ponovno (seveda neuspešno) sestavljanje gospodinjskih ter tehničnih aparatov; sestavljanje
različnih struktur iz delcev lesa, odpadkov; prelaganje in
ponovno razvrščanje starih časopisov, stvari v predalih.
Značilno je, da se bolnik ob tej aktivnosti počuti dobro,
želi jo nadaljevati, ne čuti je kot neprijetne prisile in ga
(razumljivo) vztrajanje ter zahteve skrbnikov, da s to aktivnostjo prekine, vznemirijo, zaradi česar lahko postane
tudi agresiven. Izraz 'punding' je leta 1968 uvedel švedski
psihiater Rylander, ki je opisano vedenje opazoval pri
bolnikih, zasvojenih z metafetaminom in kokainom
(tako metafetamin kot kokain vplivata na dopamin v
možganih).

Motnje kontrole impulzov in punding je potrebno (pre)
poznati in o njih takoj obvestiti nevrologa, saj večini bolnikov lahko hitro in uspešno pomagamo – tudi z nasvetom
in pojasnilom. Sam se dobro spomnim bolnika, katerega
zakon je bil na robu razpada. Bolniku in ženi je bilo treba
zgolj razložiti, da gre za prehodno motnjo v delovanju možganskih kemičnih prenašalcev. Nevrolog se bo nato dostikrat odločil za znižanje ali celo za ukinitev dopaminskega
agonista (česar bolnik nikakor ne sme storiti sam!) in bo
učinek dopaminskega agonista po potrebi nadomestil
z dodatkom drugega antiparkinsonskega zdravila. Če
ta strategija ne bo uspešna, lahko dodamo zdravilo, ki
znižuje nivo dopamina v možganih (npr. kvetiapin, klozapin). Pomembno je poudariti tudi, da punding – kot vsa
nenavadna vedenja – bolniki in skrbniki včasih skrivajo,
ker jih je sram in ker upajo, da bo pač minil. To bolnika
s pundingom seveda potiska v mrak stigme. O vsakem
nenavadnem vedenju je zato potrebno spregovoriti
takoj, odprto, neposredno in iskreno – tako v družini
kot pri zdravniku.
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Timotej Petrijan, dr. med.
Oddelek za nevrološke bolezni, Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor

Genetika Parkinsonove bolezni
Izvleček
V zadnjih dveh desetletjih smo priča revoluciji genetike Parkinsonove bolezni (PB). Z odkrivanjem številnih
mutacij, ki povzročajo bolezen ali predstavljajo tveganje zanjo, je bil narejen velik napredek na področju
razumevanja patogeneze bolezni. Kljub velikemu
uspehu pa lahko z genetiko razložimo le majhen delež
fenotipske variabilnosti, velik del ostaja neraziskan.
Raziskovanje genetske arhitekture ima ključno vlogo
pri odkrivanju mehanizmov nastanka bolezni in odkrivanju terapevtskih tarč za terapijo, ki bi lahko vplivala
na potek same bolezni.

Ključne besede
Parkinsonova bolezen, genetski dejavniki tveganja,
SNCA, GBA, LRRK2

Uvod
Minilo je že več kot 20 let od prve odkrite mutacije,
povezane s Parkinsonovo boleznijo (PB), etiologija
bolezni pa še zdaleč ni popolnoma pojasnjena (1).
PB spada med širok spekter kompleksnih poligenskih
motenj. 5–10 % bolnikov ima monogensko obliko
bolezni z variabilno penetranco po klasičnem Mendelovem tipu dedovanja. Večina primerov je sporadičnih
in najverjetneje posledica prepletanja genetskih in
okoljskih dejavnikov tveganja (2). Z avtosomno dominantno (AD) ali recesivno (AR) obliko dedovanja je bilo
do sedaj povezanih šest genov; SNCA, LRRK2, VPS35,
Parkin, PINK1 in DJ-1 (3).
Poleg monogenskih oblik predstavljajo genetski
dejavniki tveganja, najverjetneje v kombinaciji z okoljskimi dejavniki, poglavitni vzrok PB. Pri odkrivanju
genetskih variant, ki so odgovorne za večjo dovzetnost
posameznika za sporadično PB, imajo poglavitno
vlogo asociacijske raziskave, ki so odkrile številne
genetske variante, ki pa naj bi imele le majhen učinek
na fenotip bolezni (4). Odkrite variante povečajo tveganje za razvoj PB za 1.2–1.5-krat (5). Tozadevno sta
se izoblikovali dve hipotezi; hipoteza o pogosti bolezni
in pogosti varianti (angl. Common Disease Common
Variant – CDCV) in hipoteza o pogosti bolezni in redki
varianti (angl. Common Disease Rare Variant – CDRV),
prav tako znana kot hipoteza o multiplih redkih variantah (6). CDCV zagovarja, da je PB posledica velikega
števila pogostih variant, ki imajo posamično majhen,

kumulativno pa pomemben vpliv na razvoj PB. CDRV
pa po drugi strani predvideva, da je PB posledica
redkejših genetskih variant, ki imajo majhen/zmeren
vpliv, so pa visokofunkcionalne in škodljive. Slednji
fenomen se lahko še posebej izrazi pri PB z zgodnjim
začetkom.
Za odkrivanje zelo redkih mutacij, ki povzročajo monogenske oblike bolezni, je najprimernejša metoda
sekvenciranja celotnega genoma ali eksona; za odkrivanje pogostih genetskih variant z majhnih vplivom
na genetsko kompleksno motnjo s poznim začetkom
pa je najprimernejša metoda GWAS (angl. Genome
Wide Association Study) (6).

Najpogostejše dokazane mutacije
Najbolj trdne in največkrat dokazane povezave so bile
povezane z geni SNCA, MAPT, LRRK2 in GBA (3).

1. SNCA
Mutacije v genu SNCA, ki kodira α-sinuklein, dokazano
povečajo dovzetnost za sporadično PB, še posebej
Rep1, kompleksna polimorfna mikrosatelitna podvojitev, ki se nahaja 10 kb od mesta za začetek translacije
α-sinukleina (3). V kontekstu tveganja za razvoj PB je
SNCA pleomorfen, kar pomeni, da lahko tako redke
kot pogoste mutacije omenjenega gena povečajo
tveganje za razvoj PB. Škodljive točkaste mutacije ter
podvojitve lahko povzročijo hudo obliko PB z zgodnjim začetkom in AD obliko dedovanja, po drugi strani
pa nekodirajoče variante tega gena predstavljajo
dejavnik tveganja za razvoj genetsko kompleksne PB.
Metaanalize so pokazale, da je SNCA lokus z nizkim
tveganjem za idiopatsko PB, z razmerjem obetov
1.2–1.4 (7).

2. MAPT
MAPT (angl. Microtubule Associated Protein Tau) ima
pomembno vlogo pri t. i. taupatijah, kot je Alzheimerjeva bolezen, je pa polimorfizem gena dokazano
dejavnik tveganja tudi za sinukleinopatijo, kar kaže na
možno prekrivanje patofiziološkega procesa različnih
nevrodegenerativnih bolezni. Glavna fiziološka funkcija proteina je spodbujanje snovanja in stabilizacije mikrotubularnega omrežja, ki je poglavitno za normalen
aksonski transport v nevronih (3). Številne raziskave
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so potrdile, da ima najpogostejši MAPT H1 haplotip
tveganje za idiopatsko PB z razmerjem obetov 1,5 (8).

3. LRRK2
Podobno kot SNCA je tudi LRRK2 (angl. Leucin Rich Repeat Kinase 2) pleomorfen. Genetske variante LRRK2
predstavljajo večino znanih dednih primerov PB. Najpogostejša patološka varianta (G2019S) je odgovorna
za 1 % genetsko kompleksne PB in se pojavlja pri 4 %
bolnikov s pozitivno družinsko anamnezo. Zanjo je
značilna nepopolna in na starost vezana penetranca.
Verjetnost tveganja za razvoj PB pri nosilcih omenjene
variante je 28 % pri 59 letih, 51 % pri 61 letih in 75 %
pri 80 letih. Pogostnost variante se razlikuje med posameznimi etičnimi skupinami, z najvišjo pojavnostjo
30,2 % pri posameznikih arabskega izvora. Pojavnost
pri belcih je 0,71 % (9).

4. GBA
Gaucherjeva bolezen (GB) je AR motnja shranjevanja
lizosomskega glikolipida, povzročena z mutacijo GBA
gena, ki kodira γ-glukocerebrozidazo – lizosomski
encim, ki katalizira razgradnjo glukozilceramida v
ceramid in glukozo. Če pride do odpovedi tega procesa, pride do zaviranja pravilne lizosomske razgradnje α-sinukleina, kar bi lahko predstavljalo ključni
mehanizem tvorbe Lewyevih telesc (10). Pri številnih
bolnikih s sporadično GB in njihovih sorodnikih so
ugotavljali znake parkinsonizma, šlo je za heterozigotne nosilce mutacije GBA. Nedavna metaanaliza je
pokazala, da variante GBA predstavljajo najpogostejši
genetski dejavnik tveganja za PB. Tveganje za razvoj
PB povečajo za 510–5 .(11) × % bolnikov s PB naj bi
bilo nosilcev GBA mutacije, penetranca
in tveganje za razvoj PB je 20 % pri 70
letih ter 30 % pri 80 letih (12). Nosilci
imajo zgodnejši začetek bolezni, 6×
večje tveganje za razvoj demence in
hitrejše napredovanje bolezni v primerjavi z nanosili. Zanje je značilno
zgodnejše nalaganje Lewyevih telesc v
neokortikalnih področjih v primerjavi z
drugimi sporadičnimi oblikami PB brez
variacije (13). Jesuseva s sod. je ugotavljala večjo pojavnost nevropsihiatričnih simptomov in kognitivnih motenj
pri bolnikih z različnimi variantami GBA
(14).
Številne raziskave so analizirale pogostost pojavljanja GBA mutacij pri različnih etičnih skupinah (3). GBA mutacija
je najpogostejša pri populaciji Aškenazi
Judov. Najpogostejša varianta (N370S)
je prisotna pri Evropejcih, Američanih
in posameznikih iz Bližnjega vzhoda
(15).

Opravljeni so bili poskusi fenotipizacije bolnikov z
najpogostejšima mutacijama GBA (L444P in N370S),
vendar pa podatki kažejo na to, da lahko tudi druge
variante gena vplivajo na klinično sliko in napredovanje bolezni (16). Nedavna raziskava Berge-Seidla s
sod. (17) je pokazala, da bi lahko imela najpomembnejšo vlogo varianta E326K. Slednja sama po sebi ne
more povzročiti GB, dokazano pa zmanjša aktivnost
glukocerebrozidaze in se z manjšim razmerjem obetov
kot pri GB pojavlja tudi pri PB.

Genetsko testiranje pri bolnikih s
Parkinsonovo boleznijo
Nove informacije o genomu in njegov vpliv na razvoj
bolezni, kot je PB, bodo kmalu neizogibno povečale
potrebo po genetskem testiranju v vsakodnevni klinični praksi. Po drugi strani je lahko genetsko testiranje,
dokler nimamo zdravil, ki bi vplivala na potek bolezni,
dvorezen meč s pomembnim osebnim in socialno
-ekonomskim vplivom. Vseeno pa bi bilo testiranje
smiselno pri posameznikih s trdno postavljeno diagnozo – pri načrtovanju družine, še posebej pri tistih z
močno pozitivno družinsko obremenjenostjo (3).
Pri bolnikih s tipično PB, pozitivno družinsko anamnezo
z recesivnim vzorcem dedovanja in starostjo začetka bolezni pod 50 let, ali pri bolnikih s tipično PB in starostjo
začetka pod 40 let, iščemo mutacije v Parkinu, PINK1
in DJ-1. Testiranje LRRK2, G2019S in GBA bi moralo zaenkrat biti omejeno na specifične skupine bolnikov (3).
Zaključek
V zadnjih letih so genetske raziskave omogočile pomemben vpogled v kliniko, patologijo in patogenezo

Slika 1: Genetsko testiranje PB (3).
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bolezni. Heterogenost kliničnega in genetskega spektra, kot tudi različne nevropatološke ugotovitve poudarjajo kompleksnost narave bolezni in bolj kažejo
na možnost obstoja skupine povezanih bolezni, kot
pa na edinstveno klinično-patološko entiteto. Znanje
o genetiki PB zaenkrat ni pomembneje vplivalo na
zdravljenje, v klinični praksi pa se genetsko testiranje
bolj uporablja za namene genetskega svetovanja (18).
V naslednjih letih pričakujemo, da se bo z razvojem
novih, dostopnejših metod genetskega testiranja in
tehnologije kot take to spremenilo.
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Parkinsonova bolezen pri nosilcih napake
v GBA genu
Izvleček

Ključne besede

Parkinsonova bolezen (PB) je nevrodegenerativna
bolezen, ki se kaže z motoričnimi in nemotoričnimi
simptomi. Vzroki za nastanek so v večini primerov
nejasni, znane pa so številne genetske variante, ki
predstavljajo povečano tveganje za razvoj bolezni. Ena
takih variant je tudi mutacija (napaka) v genu GBA, ki
nosi zapis za pomembno beljakovino v človeškem telesu. Potek bolezni pri nosilcih napake je drugačen kot
pri ostalih osebah s PB. V Ljubljani na to temo pravkar
poteka študija, v kateri lahko osebe s PB ali zdravi
preiskovanci tudi sodelujejo.

Parkinsonova bolezen, mutacija v genu GBA, motorični simptomi, nemotorični simptomi, očesni gibi

Uvod
Parkinsonova bolezen (PB) je druga najpogostejša
nevrodegenerativna bolezen, ki se kaže z motoričnimi in nemotoričnimi simptomi. Diagnostično je
pomemben trias bradikinezije (upočasnjenost gibov),
rigidnosti in tremorja, v pozni fazi bolezni pa se pridružijo tudi motnje posturalnih refleksov, ki se kažejo
kot motnje ravnotežja (1). Z napredovanjem bolezni
so za slabšanje kvalitete življenja najbolj odgovorni
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dopaminergičnega zdravljenja, denimo diskinezije oziroma nehoteni zgibki, in pa motorično nihanje ter izzvenevanja učinka zdravil.
Pri nosilcih napake se pogosteje pojavljajo
tudi nekatere nemotorične prezentacije bolezni, denimo demenca, halucinacije (predvsem
vidne halucinacije) in ostale nevropsihološke
motnje (npr. psihoze) ter avtonomne motnje (npr.
zaprtje). Vse napake v genu GBA si med seboj niso
enake, zato je klinična slika bolezni pri osebi odvisna od njegovega specifičnega genskega zapisa (5).

Raziskava o klinični sliki nosilcev napake
v genu GBA v Ljubljani

nemotorični simptomi, denimo motnje kognicije (npr.
spomina), spanja ter razpoloženja (2). Vzroki za PB so
v večini primerov nepojasnjeni, znane pa so številne
genetske variante, ki predstavljajo dejavnik tveganja
za razvoj bolezni (3). Med njimi je najpomembnejši
dejavnik tveganja mutacija (napaka) v genu GBA, ki je
podlaga za razvoj simptomatike pri približno 5 % vseh
ljudi s PB (1).

Kaj je GBA gen?
GBA je gen, ki nosi zapis za pomemben encim (glukocerebrozidazo) v človeškem telesu, ki je vpleten
v presnovo sfingolipidov v celicah. Ljudje imamo v
svojih celicah dve kopiji genetskega materiala. Kadar
se napaka pojavi na obeh kopijah gena GBA, se razvije
redka nevrološka bolezen (Gaucherjeva bolezen). Kadar pa je napaka prisotna samo na eni kopiji gena GBA
(ti ljudje so heterozigotni nosilci napake), druga kopija
pa je normalna, to predstavlja povečano tveganje za
razvoj PB. Glede na ameriško študijo bo do 80. leta
starosti bolezen imelo 7,7 % heterozigotnih nosilcev
napake v genu GBA, podobne podatke (15 %) pa navaja tudi angleška študija. To pomeni, da večina oseb z
omenjeno gensko napako bolezni kljub povečanemu
tveganju za PB tekom življenja ne bo razvilo (1).

Primerjava poteka bolezni pri nosilcih
napake v genu GBA in ostalih ljudeh s PB
Potek bolezni pri osebah z napako v genu GBA je drugačen od poteka pri ostalih ljudeh s PB. Pri nosilcih
napake v GBA genu se bolezen povprečno pojavi 2–6
let prej (4). Razlike se pojavljajo tako v manifestaciji
motoričnih kot tudi nemotoričnih simptomov. Najprej
si poglejmo spremembe v motoriki. Študije kažejo, da
se pri nosilcih napake tremor pojavlja redkeje. Pogosteje in prej pa se pojavijo nekateri motorični zapleti

Raziskave o klinični sliki nosilcev napake pravkar
potekajo tudi v Ljubljani. Raziskovalci iz Medicinske
fakultete ter Nevrološke klinike Ljubljana so se povezali z Laboratorijem za umetno inteligenco Fakultete
za računalništvo in informatiko v Ljubljani ter zasnovali zanimivo študijo. Namen je opredeliti značilnosti
očesnih gibov in prisotnosti blagega kognitivnega
upada pri bolnikih s PB, ki so hkrati nosilci napake v
genu GBA. To bo pripomoglo k boljši diagnostiki ter
posledično boljši kvaliteti življenja oseb s PB.
Pri študiji bodo sodelovale osebe s PB, ki so hkrati
nosilci napake v enem GBA genu, osebe s PB, ki te napake v genu nimajo, ter zdravi preiskovanci. Po vključitvi v študijo bodo preiskovanci opravili nevrološki
in nevropsihološki pregled (npr. teste za spomin) ter
testiranje očesnih gibov s pomočjo računalnika. Vsi, ki
bi vas sodelovanje v raziskavi zanimalo, prosim pišite
kontaktni osebi: doc. dr. Dejan Georgiev, dr. med. na
mail: dejan.georgiev@kclj.si. Za sodelovanje v študiji
se vam vnaprej zahvaljujemo!

Zaključek
PB je progresivna bolezen, ki se jo trudimo čim bolje
spoznati. Zanimajo nas različni vzroki za njen nastanek ter mnoge klinične prezentacije, s katerimi se
kaže. Trenutno v Ljubljani poteka raziskava, ki si želi
opredeliti značilnosti očesnih gibov ter kognicije pri
ljudeh, ki imajo PB in so hkrati nosilci napake v GBA
genu. Upamo, da se v študijo vključi čim več ljudi in
da bodo rezultati študije pomembno doprinesli k razumevanju te nevrodegenerativne bolezni.
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Slovar strokovnih izrazov od D do G

DIFERENCIACIJA – proces, skozi katerega se nespecializirane matične celice razvijejo in dozorijo v posebne
vrste celic, kot so nevroni, ki proizvajajo dopamin.
DISFAGIJA – pomeni kakršnokoli težavo, nelagodje ali
bolečino pri požiranju. Beseda disfagija izhaja iz grščine
'dys' (s težavo) in 'phagia' (jesti).
DISFAZIJA – težave pri razumevanju jezika ali v
zmožnosti izražanja, pogosto zaradi poškodbe
možganov.
DISKINEZIJA – nenormalni in nehoteni gibi, ki jih običajno opazimo v okončinah, trupu ter glavi. Običajno se
pojavljajo pri osebah, ki imajo Parkinsonovo bolezen že
nekaj let, in sicer kot stranski učinek dolgotrajne uporabe antiparkinsonskih zdravil.
DISPEPSIJA – boleč ali pekoč občutek v zgornjem delu
trebuha, ki ga pogosto spremljajo zgaga, napenjanje ali
slabost.
DISTONIJA – nehoteno, trajno mišično krčenje, ki
povzroča nenormalne gibe ali držo. Distonija lahko
prizadene katerikoli del telesa ali tudi celo telo, vendar
najpogosteje posamezni del telesa, npr. vrat.
DIURETIK – snov, ki poveča količino urina.
DIZARTRIJA – težave pri izgovarjanju besed.
DOMPERIDON – antidopaminergično zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje slabosti, bruhanja in gastropareze.
DOPAMIN – nevrotransmiter ali kemični prenašalec,
proizveden v črni substanci, ki je del bazalnih ganglijev
v možganih. Dopamin ima pomembno vlogo pri nadzorovanju gibanja in občutenju sreče. V možganih oseb s
Parkinsonovo boleznijo dopamina primanjkuje.
DOPAMINSKI RECEPTOR – področje na površini
živčne celice, na katerega se veže dopamin ali agonist
dopamina.
DOPAMINERGIČEN – pridevnik za sredstva, povezana z
dopaminom ali s celicami, ki proizvajajo dopamin.
DOPAMINERGIČNA ZDRAVILA – splošno ime za zdravila, ki imajo dopaminu podoben učinek.
EKBOMOV SINDROM – stanje, ki predstavlja nehoteno
in neustavljivo željo po premikanju nog. Znan je tudi
kot sindrom nemirnih nog.
ELEKTROKARDIOGRAM – zapis, ki prikazuje električno
aktivnost srca. Znan tudi kot EKG.
ELEKTROKONVULZIVNO ZDRAVLJENJE – zdravljenje
rezistentne depresije, pri katerem na bolnikove možgane deluje električni tok. Ta terapija se danes izvaja v
narkozi.

ENDORFINI – snovi, ki jih proizvajajo možgani in
delujejo podobno kot zdravila proti bolečinam. Ime
endorfin izhaja iz besedne zveze »endogeni morfij«, kar
pomeni morfij, ki se naravno proizvaja v telesu.
ENTERALNO – metoda dovajanja tekočine, hrane ali
zdravil po cevki neposredno v prebavila.
ESENCIALNI TREMOR (ET) – najpogostejša motnja
gibanja, ritmično tresenje dela telesa. Imenuje se tudi
benigni esencialni tremor, familiarni tremor ali hereditarni tremor. Bolniki z ET lahko občutijo nehoteno tresenje (tremor) rok, glave, glasu ali ostalih delov telesa.
Težave se navadno začnejo v odrasli dobi in se lahko
postopoma poslabšajo s starostjo. Tremor je navadno
najbolj opazen, ko sta roki iztegnjeni naprej oz. pri finih
gibih, npr. držanju skodelice, uporabi žlice ali pisanju.
Tremor se navadno umiri, če so roke sproščene, npr.
počivajo v naročju. Stres lahko začasno poslabša
tremor.
EKSTRAPIRAMIDNI SISTEM – del živčnega sistema, ki
je vključen v koordinacijo hotene motorične aktivnosti
v telesu.
FARMAKOLOŠKO – v zvezi z uporabo, pripravo, sestavo, lastnostmi in delovanjem zdravil.
FIBROZA – nastanek brazgotini podobnega tkiva zaradi okužbe, vnetja, poškodbe ali celjenja.
FIZIOTERAPEVT – strokovnjak, usposobljen za fizioterapijo, ki z vajami in drugimi oblikami fizikalne terapije
zdravi in vodi bolnike z gibalnimi ter mišično-skeletnimi težavami.
GASTROSTOMA – odprtina v trebušni steni, skozi katero je speljana cevka, po kateri dovajamo tekočo hrano
ali zdravila.
GLOBOKA MOŽGANSKA STIMULACIJA – globoka možganska stimulacija ali »deep brain stimulation« (DBS,
ang.) običajno predstavlja dve implantirani elektrodi,
ki električne impulze iz nevrostimulatorja dovajata do
natančno do l očenega področja v globini obeh možganskih hem s ifer. Rezultat je izboljšanje bolnikove
gibljivosti in zmanjšanje tresenja okončin.
GENSKA TERAPIJA – nov pristop k zdravljenju bolezni,
ki vključuje uporabo genov.
GIBALNE MOTNJE – skupno ime za stanja, ki vplivajo
na človekove sposobnosti za nadzor gibanja. Vključujejo npr. Parkinsonovo bolezen, distonijo, horeo, tremor.
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Helena Lukan, univ. dipl. psih., spec. klinične psihologije

Nevropsihološki pregled
Morda boste začudeni, ko vas bo vaš nevrolog napotil
na nevropsihološki pregled. Ob tem navadno najprej pomislimo, da gre za preverjanje miselnih sposobnosti. Ta
misel ni nikoli prijetna, saj gre za zmožnosti, od katerih je
odvisna kvaliteta življenja. V naši kulturi so miselne sposobnosti tudi vrednota in pomemben vidik naše samopodobe. Če imamo napredujočo bolezen, za katero vemo,
da lahko vključuje tudi spremembe miselnih sposobnosti, pa takšna napotitev lahko povzroči zaskrbljenost.
Vendar napotitev na nevropsihološki pregled ne pomeni
nujno, da je z našimi sposobnostmi nekaj narobe. Razlogi
za napotitev so namreč različni.

Indikacije za nevropsihološki pregled pri
bolniku s Parkinsonovo boleznijo
V začetku obravnave je nevropsihološki pregled v pomoč
pri diferencialni diagnostiki, torej pri ugotavljanju, za
katero bolezen gre. Morebitne spremembe v miselnem
delovanju in vedenju so lahko posledica Parkinsonove
bolezni ali drugih bolezni, lahko pa so tudi posledica
depresivnosti ali zdravil.
Razlog za napotitev na začetku zdravljenja je lahko
pomoč pri spoprijemanju z diagnozo. To je lahko ena
najtežjih preizkušenj v življenju, ki prinaša razočaranje,
jezo, strah in zaskrbljenost glede prihodnosti, dvom v
svoje zmožnosti, začasno izgubo ciljev, povečano tesnobo, lahko tudi napade panike in nihanja v razpoloženju,
prav tako depresivnost. Mnogi bolniki povedo, da so po
diagnozi zaradi stiske iskali pomoč v alternativnih oblikah zdravljenja. Klinični psiholog, ki pozna Parkinsonovo
bolezen, strokovno oceni vrsto in izraženost težav in
lahko ponudi ustrezno pomoč.
Namen napotitve je lahko timska obravnava pri odločanju o obliki zdravljenja, ki bo prilagojena potrebam posameznega bolnika. Pri tem gre za uvajanje raznih oblik
zdravljenja in za spremljanje učinkov tega zdravljenja
(npr. globoke možganske stimulacije ali drugih načinov
kontinuiranega zdravljenja).
Nekatera zdravila imajo pri nekaterih bolnikih lahko
stranske učinke, ki zahtevajo timsko obravnavo z vključeno nevropsihološko diagnostiko, to so npr. motnje
kontrole impulzov.
Na podlagi nevropsihološkega pregleda lahko tudi svetujemo spremembe v vsakdanjem življenju. Ugotovimo,
pri katerih opravilih bolnik potrebuje pomoč in katere

spremembe lahko uvede v vsakdanjem življenju, da bo
čim dlje ostal aktiven in samostojen.
Bolniki pridejo na nevropsihološki pregled tudi za oceno
delazmožnosti, ko želijo delati s polnim ali s skrajšanim
delovnim časom, prilagoditi delo ali pa se želijo upokojiti.

Potek nevropsihološkega pregleda
Nevropsihološki pregled za večino ljudi ni prijeten, nekateri so vnaprej močno vznemirjeni. Nekoliko lažje je, če
vemo, kaj lahko pričakujemo.
Ob prihodu se vam bo psiholog predstavil in vam povedal, kako bo pregled potekal. Morda vas bo prosil, če
lahko pregled opravlja skupaj s specializantom, ki se uči.
To lahko po lastni presoji in brez obrazložitve odklonite.
Potem se bosta pogovorila o namenu pregleda. Psiholog
vas bo povprašal o poteku bolezni, o vaših težavah, o

Slika: Test risanja ure za diagnosticiranje bolezni
in duševnih motenj
morebitnih drugih boleznih in zdravilih, o vašem razpoloženju, o vašem vsakdanjem delovanju, o ciljih in načrtih,
o podpori in pomoči, ki jo dobite od bližnjih. Z vašim
dovoljenjem in ob vaši prisotnosti se bo pogovoril tudi s
svojcem, ki vas spremlja. Pregledal bo dokumentacijo, ki
ste jo prinesli. Potem boste opravljali nevropsihološke teste, s katerimi ocenjujemo različne miselne sposobnosti.
Navadno pregledamo sposobnost na petih področjih. Na
nalogah za miselno in motorično hitrost in za pozornost
boste na listu papirja prečrtali določene znake, s svinčnikom boste povezovali krožce in podobno. Za oceno
vidno-prostorskih in konstrukcijskih sposobnosti boste
na primer ugotavljali, kje na listu se nahaja črta, prerisali
boste lik. Med nalogami za jezikovne sposobnosti bo
poimenovanje risb predmetov. Na nalogah za spomin
boste na primer ponovili nekaj besed. Za oceno izvršilnih
sposobnosti boste načrtovali reševanje problema.
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Psihološki testi so standardizirani, to pomeni, da posamezniki rešujejo iste naloge na isti način in da vse enako
vrednotimo (točkujemo). Potem pa dobljene rezultate
razlagamo tako, da jih primerjamo z rezultati, ki so pričakovani za osebe iste starosti, izobrazbe, spola … S tem
ugotovimo, ali je bolnik na testu uspešen tako kot njegovi
vrstniki, ali je morda manj ali pa bolj uspešen. Tako ugotovimo vzorec miselnih sposobnosti: katere sposobnosti
so posameznikove vrline in katere so njegove šibkosti.
Tako izvemo nekaj o tem, kako delujejo možgani, sklepamo pa tudi na njegovo dejavnost v vsakdanjem življenju.
Ocenimo tudi razpoloženje, glede na namen pregleda pa
tudi druge dejavnike, ki vplivajo na vsakdanje delovanje
in so povezane z namenom pregleda: osebnostne značilnosti, načine odzivanja in spremembe v načinu odzivanja, spoprijemanje s težavami ipd.
Prilagajamo se bolnikovi utrudljivosti. Pregled opravljamo
v fazi, ko zdravila učinkujejo. Pri izbiri testov upoštevamo
morebitno upočasnjenost v gibanju in mišljenju, tremor,
govorne težave. Če ugotovimo, da je bolnik depresiven,
pregled za nekaj časa preložimo in priporočimo zdravljenje depresivnosti. Upoštevamo, da na rezultate vplivata
tudi manjša motiviranost in manjše prizadevanje.

Kako se pripravimo na nevropsihološki
pregled
Pogosto slišimo vprašanje, ali se lahko na psihološki
pregled pripravimo. Da. Ni se mogoče »naučiti« nalog ali
testov, lahko pa poskrbimo za najboljši možni rezultat,
ki bo najbolje odražal resnične sposobnosti. Optimalno
delujemo, ko smo spočiti ter kar se da zdravi, zato je zelo
pomembno, da pridete na pregled naspani in ne akutno
bolni (torej ne, ko prebolevate npr. virozo). Vsaj 24 ur
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pred pregledom ne uživajte alkohola. Nekatera zdravila
za spanje lahko zmanjšajo miselno učinkovitost, zato
povejte psihologu, če ste jih prejšnji večer vzeli.
Nekatere naloge zahtevajo pisanje, risanje in razumevanje navodil, zato prinesite s seboj pripomočke, če jih
uporabljate – torej očala za branje in slušni aparat. S
seboj prinesite tudi izvide zdravniških pregledov, slikanj
in morebitnih opravljenih psiholoških pregledov ter seznam vseh zdravil, ki jih jemljete, vključno z odmerki.
Dobro je, če vas na pregled spremlja kdo od bližnjih, ki vas
dobro pozna in lahko posreduje še drugi pogled na vaše
vsakdanje delovanje in potek bolezni. To je posebej pomembno, če sami težko pripovedujete o svojih težavah.
Nevropsihološki pregled traja nekaj ur in navadno poteka v dveh do treh srečanjih. To upoštevajte, ko si boste
organizirali prevoz. Bolniki so po pregledu običajno utrujeni, zato na ta dan ne načrtujte drugih obremenjujočih
obveznosti.

Sporočanje ugotovitev
Na zadnjem srečanju vam bo psiholog na vašo
željo posredoval in razložil ugotovitve pregleda, morda vam bo svetoval možne prilagoditve v vsakdanjem življenju. Na vašo željo
bo pri tem prisoten tudi svojec. Če se boste
želeli izogniti prihajanju v bolnišnico, se
boste dogovorili za razlago po telefonu
ali videopovezavah. Povsem razumljivo
pa bo tudi, če razlage ne boste potrebovali ali je ne boste želeli in boste zadnje
srečanje odklonili. Izvid boste prejeli na
dom; prejel ga bo tudi zdravnik, ki vas
je napotil na nevropsihološki pregled.

Prim. Dušan Flisar, dr. med., spec. nevrologije

Paliativna obravnava bolnikov s Parkinsonovo
boleznijo
Kaj je paliativna obravnava
Ko govorimo o paliativnem pristopu oziroma paliativni
obravnavi pri Parkinsonovi bolezni, ne govorimo samo o
zdravstvenih ukrepih v zadnjih mesecih življenja, čeprav
so tudi ti njen sestavni del. Takšno pojmovanje pojma
»paliativno« je običajno povezano z obravnavo rakavih
bolnikov, zato pojem še vedno vzbuja strah in predstavo o bližajočem se koncu življenja. Danes je paliativni
pristop pri nevrodegenerativnih boleznih usmerjen v

prepoznavanje in lajšanje vseh simptomov in v izboljšanje kvalitete življenja bolnikov ter njihovih družin v
celotnem poteku bolezni, vse od postavitve diagnoze do
konca bolezni.
Cilj paliativne obravnave zato ni ozdravitev, saj gre pri
Parkinsonovi bolezni za razliko od nekaterih neozdravljivih rakavih bolezni za kroničen in počasi napredujoč
bolezenski proces, ki ga zaenkrat ne znamo pozdraviti ali
zaustaviti. Na začetku je zdravljenje bolnika v glavnem v
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rokah nevrologa specialista za motnje gibanja, ki pozna
večplastnost Parkinsonove bolezni. Z napredovanjem
bolezni, ko postanejo težave in problemi kompleksnejši,
pa je potrebno vse pogostejše vključevanje specialistov
in strokovnjakov najrazličnejših področij.
V dolgotrajnem poteku bolezni pridobiva paliativni
pristop vse pomembnejšo vlogo v sklopu celostne in
nazadnje terminalne obravnave bolnika. Usmerjen je
v celostno reševanje in lajšanje telesnih, psihičnih, socialnih ter duhovnih problemov, ki spremljajo
Parkinsonovo bolezen. Paliativni pristop je
sinonim za celostni pristop k zdravljenju
Parkinsonovi bolezni.

Paliativni pristop na začetku
zdravljenja
V začetni fazi Parkinsonove bolezni je
bolnike in njihove svojce oziroma skrbnike nujno potrebno seznaniti z nadaljnjim
potekom bolezni in možnostmi zdravljenja. Prav tako jih
je potrebno seznaniti z načinom življenja v prihodnosti,
z možnimi omejitvami in tudi s socialnimi pravicami, do
katerih so bolniki zaradi svoje bolezni upravičeni, npr. z
možnostjo invalidske upokojitve. Bolniki na začetku velikokrat ne zmorejo v celoti doumeti pomena in prenesti
bremena diagnoze Parkinsonove bolezni. Tukaj je še zlasti
pomembna aktivnost Trepetlike, društva bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami, ki
v sodelovanju z različnimi strokovnjaki organizira srečanja
bolnikov in izobraževanja na temo Parkinsonove bolezni.
Zato vsem bolnikom že na začetku bolezni svetujemo
vključitev v Društvo Trepetlika. Izkušnje učijo, da zanikanje
bolezni privede do slabše kvalitete življenja in neustreznega zdravljenja, saj bolniki ne sprejmejo ali ne dobijo
ustrezne strokovne pomoči, ki bi jo nujno potrebovali.

Paliativna oskrba v pozni fazi bolezni
V pozni fazi bolezni so bolniki pri opravljanju osnovnih
vsakodnevnih aktivnosti v večji meri vezani na pomoč
svojcev ali skrbnikov. Pojavljajo se motorična nihanja,
obdobja slabe gibljivosti, pogostejši so padci in poškodbe ter številni nemotorični simptomi ‒ bolečina, motnje
požiranja, slabše razumljiv in tišji govor, prekomerno slinjenje, zaprtje, motnje spanja. Pri 60 % bolnikov srečamo
depresijo in pri 40 % anksioznost. Za demenco zboli 30
% bolnikov s Parkinsonovo boleznijo. Značilne
zanjo so vidne halucinacije. Reševanje teh
problemov zahteva sodelovanje večjega števila specialistov.
Celostna paliativna oskrba vključuje
tudi zadovoljevanje duhovnih potreb.
Ena od definicij duhovnosti je osebno
iskanje smisla in namena v življenju. Kulturne in verske razlike je potrebno ob koncu
življenja zato še posebej upoštevati.
Ljudem z verskim prepričanjem močno pomaga spiritualna podpora med potekom bolezni, zato jo je treba v
največji možni meri omogočiti. Duhovna podpora lahko
postane pomembna tudi za svojce bolnikov. Potreba
po duhovni oskrbi se bo z napredovanjem bolezni spreminjala in bo v veliki meri vplivala tudi na simptome na
drugih področjih oskrbe.

Palativna oskrba med napredovanjem bolezni

V poznem obdobju bolezni svojci velikokrat ne zmorejo
več skrbeti za bolnike. Napotitev v dom je težavna tako
za bolnike kakor tudi za svojce, ki se zaradi tega pogosto
soočajo z občutki krivde. Včasih sta pri reševanju teh stisk
pri bolnikih in svojcih potrebni psihološka podpora ter
vključitev psihologa ali psihiatra. Pri iskanju pomoči na
domu, urejanju finančnih zadev in urejanju namestitve
v domu bosta neredko potrebna pomoč in sodelovanje
socialne službe.

Z napredovanjem bolezni se bodo ob motoričnih simptomih pojavili tudi izrazitejši nemotorični simptomi, psihološki in velikokrat tudi družinski ter socialni problemi,
ki jih bo treba sproti reševati. Te težave je potrebno čim
hitreje prepoznati, za bolnike in svojce pa je koristno, da
o njih poročajo. Z boljšim poznavanjem bolezni bodo
svojci in bolniki lažje in brez sramu spregovorili o težavah,
kot so npr. hiperseksualnost, nekontrolirano zapravljanje
denarja, igranje na srečo, patološka ljubosumnost, halucinacije, vedenjske spremembe in pomanjkanje uvida
v kognitivne težave. Vedeti je potrebno, da so lahko to
simptomi bolezni ali da gre morda za posledice zdravljenja z določenimi antiparkinsonskimi zdravili. Največkrat
bo s temi problemi prvi seznanjen lečeči nevrolog, ki bo
ustrezno svetoval, ukrepal z zdravili ali bolnika usmeril
še k drugim specialistom in ustreznim strokovnjakom:
logopedu, psihologu, psihiatru, fizioterapevtu, delovnemu terapevtu, socialnemu delavcu, specialistom drugih
področij (ortopedu, urologu itd.).

Če bolnik predvidi, da ne bo mogel več urejati svojih
pravnih in finančnih zadev ali da bo izgubil sposobnost
samostojnega odločanja, lahko pooblasti nekoga, ki
mu zaupa, da bo deloval v njegovem imenu. Pooblastilo lahko sklene pri odvetniku ali pri notarju in ga lahko
kadarkoli prekliče. Za bolnike s Parkinsonovo boleznijo
je primerno, da napišejo oporoko, in sicer še preden
pride do kognitivnega upada, zaradi katerega bi bilo
njihovo oporoko kasneje možno izpodbijati. Prav tako
je bolnikom potrebno omogočiti pogovor o zdravstvenih
ukrepih, ki jih ob koncu svojega življenja ne želijo. Ta
pogovor naj vključuje tudi svojce. Pacient naj izrazi svojo
voljo predvsem glede umetnega predihavanja in umetnega hranjenja. Te zahteve bolnika je treba zabeležiti
v medicinski dokumentaciji. Pogovor o koncu življenja
predstavlja občutljivo temo, s katero se bolniki velikokrat
ne želijo in ne zmorejo soočiti. Tudi to je potrebno z empatijo prepoznati.
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Izr. prof. Leja Dolenc Grošelj, dr. med.
Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Motnje spanja pri bolnikih s
Parkinsonovo boleznijo
Bolniki s Parkinsonovo boleznijo (PB) imajo pogoste
nemotorične simptome, ki se lahko pojavijo že leta pred
nastankom motoričnih simptomov. Pogost nemotorični
simptom so različne motnje spanja. Najpogostejše motnje spanja pri bolnikih s PB so nespečnost, prekinitve
dihanja med spanjem, sindrom nemirnih nog (SNN) in
periodični gibi udov med spanjem (PGUS) ter vedenjska
motnja faze spanja REM (»REM behavior disorder« – RBD).

Nespečnost
Nespečnost je pogost simptom bolnikov s PB. Vzroki
zanjo so lahko zelo različni. Lahko gre za težave pri uspavanju, pogosto nočno prebujanje ali zgodnje jutranje
prebujanje. Nespečnost uspavanja je pogosto vezana
na motorične simptome PB, lahko pa je posledica sindroma nemirnih nog in/ali periodičnih gibov udov med
spanjem. Zgodnje jutranje prebujanje je pogost simptom
depresivnega razpoloženja, medtem ko je pogosto nočno
prebujanje lahko odraz drugih spremljajočih simptomov,
kot so npr. bolečina, nezmožnost obračanja, posledica porušenega ritma budnosti in spanja (npr. zaradi
povečanega ležanja in spanja podnevi). Mogoče vzroke
nespečnosti je treba iskati in jih, kadar je le mogoče, tudi
vzročno zdraviti. Optimalno zdravljenje nespečnosti pri
PB poleg zdravljenja z uspavali zajema tudi nefarmakološke ukrepe, kot sta upoštevanje navodil za higieno
budnosti in spanja ter po potrebi vedenjsko-kognitivna
terapija (VKT). V študijah se za uravnavanje cirkadianih
ritmov pri bolnikih s PB uporabljata svetlobna terapija in
melatonin, za izboljšanje dnevnih aktivnosti pa stimulator modafinil, ki pa za zdaj nimajo indikacije za zdravljenje motenj spanja pri PB. Za vzdrževanje ritma budnosti
in spanja je zelo pomembno, da se bolniki s PB čez dan
čim več zadržujejo na dnevni svetlobi in so med spanjem
v zatemnjenem okolju. Pomembna je tudi fizična dejavnost čez dan, če jo bolniki zmorejo.

• izogibanje težkemu ali prelahkemu večernemu
obroku, pitju alkoholnih in poživljajočih pijač
zvečer,
• dovoljeno je le kratkotrajno spanje zgodaj
popoldne,
• ob nočnem ali jutranjem prebujanju je treba
zapustiti posteljo,
• postelja je namenjena spanju (in ne gledanju
televizije, hranjenju, poležavanju, …),
• izogibanje hrupu v spalnem prostoru,
• čez dan je treba biti dejaven na sončni svetlobi,
• tiho, sproščeno in ne presvetlo okolje zvečer.

Motnje dihanja med spanjem
Bolniki s PB imajo lahko med spanjem zastoje dihanja, ki
so že tako pogostejši pri starejši populaciji. Obstruktivni
zastoji dihanja v spanju (obstruktivna spalna apneja
– OSA) nastanejo zaradi začasnega zoženja ali popolne
zapore zgornje dihalne poti med spanjem, ki traja vsaj
10 sekund. OSA prizadene 2–14 % odrasle populacije.
OSA je pogost vzrok čezmerne zaspanosti, ki jo prizadeti
marsikdaj neutemeljeno pripisujejo nespanju ponoči.
Pogostejša je med starejšimi, zlasti moškimi. Bolniki
so pogosto čezmerno prehranjeni, vendar debelost ni
nujna. Pri starejših z motnjami spanja je treba vedno
pomisliti tudi na OSA (slika 1).

Osnovna navodila za higieno budnosti in
spanja
• stalna ura uspavanja in prebujanja,
• izogibanje fizičnim dejavnostim in vroči kopeli tik
pred spanjem,
• fizična dejavnost v popoldanskih urah,
• srednja temperatura in vlažnost spalnega prostora,
• popolna tema med spanjem,

Slika 1: Izsek iz polisomnografije (PSG).
Modra vodoravna črta prikazuje obstruktivno
prekinitev dihanja med spanjem.
Slika iz lastnega arhiva.
Nezdravljena OSA je povezana s srčno-žilnimi boleznimi,
kot so arterijska hipertenzija, bolezni srca in motnje
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srčnega ritma, pljučna hipertenzija in možganska kap.
Študije so pokazale, da so pri PB motnje dihanja
pogostejše kot pri preostali populaciji ter da njihovo
zdravljenje s kontinuiranim pozitivnim pritiskom (CPAP)
pomembno zmanjša število apnej, izboljša zasičenost
krvi s kisikom med spanjem in poglobi spanje. Redna
uporaba CPAP-aparata pri PB z OSA objektivno zmanjša
tudi čezmerno dnevno zaspanost.

Sindrom nemirnih nog in periodičnih gibov
udov med spanjem
Sindrom nemirnih nog (SNN) je neprijeten občutek
v nogah, ki se pojavlja pred spanjem in povzroča
nezadržno željo po gibanju. Za SNN je značilno, da se
z gibanjem nog simptomi deloma ali popolnoma olajšajo, po prenehanju gibanja pa se spet povrnejo. Bolniki stanje opisujejo kot neprijeten občutek (polzenje,
srbenje, mravljinci, …), ki se večinoma pojavi distalno
v spodnjih okončinah, se širi navzgor v stegno, redkeje tudi v roke. Najpogosteje je obojestranski. Tipično
se pojavi samo v mirovanju, zvečer pred spanjem,
lahko pa tudi podnevi (npr. med vožnjo). Traja nekaj
minut do nekaj ur, vendar tudi najbolj prizadeti bolniki ponoči spijo vsaj nekaj ur. Skoraj vsi imajo hkrati
periodične gibe udov v spanju. Simptome SNN (slika
2) je mogoče najti pri 5–15 % zdravih ljudi, pri bolnikih s PB pa so pogostejši. Kadar se pojavljajo med
spanjem, govorimo o periodičnih gibih udov v spanju
(PGUS (slika 3)). Gibom je pridruženo prebujanje ali
jim sledi celo kratka budnost, vendar se bolniki praviloma ne zavedajo niti gibov niti prebujanja, tožijo pa,
da jih spanec ne osveži in da so podnevi čezmerno zaspani. Diagnozo SNN postavimo klinično, na podlagi
kriterijev, medtem ko za potrditev PGUS potrebujemo
polisomnografsko (PSG-) snemanje bolnika med spanjem. PSG-snemanje je smiselno samo takrat, ko bolniki nimajo jasne anamneze SNN ali ko diferencialno
diagnostično pridejo v poštev druge motnje gibanja
oziroma spanja, ki jih želimo objektivno potrditi z
nočnim snemanjem.

Slika 3
Prikaz bolnika s sindromom nemirnih nog v
budnosti (2) in s periodičnimi gibi udov med
spanjem (3). Motorična aktivnost je na obeh
slikah prikazana spodaj z oranžno barvo.
Sliki iz lastnega arhiva.

Vedenjska motnja REM-faze spanja
V fazi spanja REM je mišična aktivnost zmanjšana. Pri
nekaterih starejših ljudeh pa v fazi REM ni zmanjšane
mišične aktivnosti, temveč je aktivnost celo povečana. Govorimo o vedenjski fazi spanja REM, ko bolniki
»živijo svoje sanje«. Ob tem lahko pride do abnormnega vedenja med spanjem ali celo poškodb. Abnormno
REM-spanje dokumentiramo s PSG. Povečana motorična aktivnost med fazo REM je lahko idiopatski RBD
(0,5 % starejše populacije, pogostejša med moškimi)
ali simptomatska, kot npr. pri bolnikih s PB, multisistemsko atrofijo (MSA) ali demenco z Lewyjevimi
telesci. Vedenjska motnja faze spanja REM je nemotorični znak PB in je lahko prisotna že mnogo let pred
pojavom motoričnih simptomov. Tudi o tej motnji je
zato potrebno poročati svojemu nevrologu, ki se bo
odločil za primerno zdravljenje.

Zaključek
Motnje spanja so pogost nemotorični simptom PB.
Najpogostejše motnje spanja pri PB so različne
oblike nespečnosti, motnje dihanja med spanjem,
sindrom nemirnih nog in periodičnih gibov udov
med spanjem ter vedenjska motnja faze spanja REM.
Motnje spanja so lahko prisotne že mnoga leta pred
pojavom motoričnih simptomov. Poznavanje in pravočasno zdravljenje motenj spanja pri bolnikih s PB
pomembno izboljša kakovost njihovega življenja.

Slika 2
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Bodite pozorni ce:
jemljete vec kot 5 odmerkov levodope na dan
imate vec kot 2 uri izklopa na dan
imate vec kot 1 uro motecih zgibkov na dan
Morda gre v vašem primeru že za napredovalo obliko
Parkinsonove bolezni.1

Datum priprave oglasa: maj 2021
SI-NEUP-210008
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DELOVANJE IN SODELOVANJE

Mirjam Martini Gnezda

Kaj se je dogajalo v prvi polovici leta 2021
V novo leto smo vstopili skupaj z našo novo
realnostjo, koronavirusom, in posledičnimi
omejitvami. Čeprav smo upali na nov začetek,
z novo letnico ni bilo nič drugače kot zadnje
mesece. Epidemija je še kar trajala, varnostni
ukrepi in delno zaprtje so ostajali naša realnost.

Avtorica: Renata Novak Zupančič

Kljub temu smo na prilagojen način nadaljevali z našim
delom. Vse delavnice, ki smo jih vpeljali novembra in
decembra, so v prvi polovici leta »delovale« nemoteno.
Tako smo se ob ponedeljkih razgibavali pri vadbah
tai chija z Mirjam Kuralt, ob torkih na pilatesu s Špelo
Jakša, ob sredah in petkih so bile na vrsti plesno-gibalne delavnice z Iryno Stanković. Za naše boljše psihično
počutje smo ob četrtkih skrbeli s psihološko delavnico
Miše Bakan, Mladi pa so se na Klepetalnicah pod mojim vodstvom srečevali vsako drugo sredo. Ves čas vam
je bila na voljo tudi telefonska podpora parkinsonske
sestre Lidije Ocepek in psihologinje Miše Bakan ter
psihosocialna podpora prek društvenega telefona.

Že decembra, pa tudi v januarju, februarju in marcu smo
se prijavljali na javne razpise mestnih občin. Pridobili
smo sredstva za delovanje v Ljubljani, Kranju, Celju in
Novem mestu. V Novi Gorici nismo bili uspešni; na odgovor Mestne občine Maribor še čakamo. Sredstva, ki
smo jih pridobili za posamezno občino, se gibljejo med
200 in 1.500 EUR. Namenjena so našemu delovanju
prek spleta (redne vadbe, dogodek ob svetovnem dnevu PB), in če bo možno, tudi »v živo«. S temi sredstvi
obenem sofinanciramo glasilo Trepetlika.
Prijavili smo se tudi na javni razpis Ministrstva za
zdravje, na katerem smo bili delno uspešni. Sredstva

s tega razpisa so namenjena skupini Mladi, Šoli za
novodiagnosticirane obolele in njihove svojce, jesenskim enodnevnim srečanjem po regijah ter delnemu
sofinanciranju Tabora za naše nove člane.
V začetku februarja smo izvedeli, da se v UKC Ljubljana
ustavlja program uvajanja globoke možganske stimulacije za bolnike s Parkinsonovo boleznijo. V društvu
smo odreagirali ter poslali pismo vodstvu UKC, kjer
smo med drugim zapisali: »Društvo Trepetlika podpira
zdravljenje, ki je najbolj ugodno za obolelega. Zato
menimo, da je nedopustno, da se program ustavlja,
in prosimo pristojne službe, da nemudoma rešijo ta
problem ter obolelim s PB omogočijo zdravljenje, ki ga
potrebujejo, v Sloveniji.«
Od februarja so se stvari zaradi našega posredovanja
premaknile na bolje, program ni bil ukinjen in operacije se izvajajo. Še vedno pa zaradi dejstva, da je med
epidemijo veljalo, da se opravljajo samo nujne operacije, med katere omenjena ne spada, zaznavamo, da
na to operacijo čaka mnogo ljudi in se je čakalna vrsta
podaljšala.
V marcu smo se na svetovni dan spanja pridružili spletnemu predavanju dr. Leje Dolenc Grošelj, nevrologinje
in strokovnjakinje za spanje. Zasedal je nadzorni odbor, ki je potrdil poročila in rezultate poslovanja za leto
2020 ter sporočil, da sta delovanje društva ter poročilo
transparentno. Na sestanku izvršnega odbora so člani
razpravljali o programu dela za letošnje leto ter soglasno sklenili, da se s predvidenim programom oziroma
smernicami za leto 2021 v celoti strinjajo. Razumljivo
pa je, da je potek dejavnosti zaradi covida-19 variabilen in se prilagaja situaciji. Člani IO so presodili tudi,
da letošnjega zbora članov do 31. 3. 2021, ko se oddaja
poročila na AJPES, zaradi situacije s covidom-19 ne
moremo sklicati v primerni obliki. Raziskali so alternativne možnosti (sestanek po spletu, po navadni pošti in
e-pošti), ki pa za nas ne pridejo v poštev. Obe poročili si
lahko preberete na naši spletni strani.
Mariborčani so se pripravljali na izvedbo prestavljenega 1. državnega prvenstva igralcev namiznega tenisa s
Parkinsonovo boleznijo, vendar je upanje, da bi prvenstvo izvedli v aprilu, proti koncu meseca usahnilo. Še
vedno so bile v veljavi koronavirusne omejitve. Postalo
je tudi jasno, da svetovnega dneva Parkinsonove bolezni že drugo leto zapored ne bomo obeležili v živo.
V aprilu, mesecu, ko obeležujemo svetovni dan PB, smo
se potrudili, da se je o nas čim več govorilo. Trudimo se
sicer celo leto, javnost pa se za nas najbolj zanima prav
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v aprilu. Pripravili smo izjavo za javnost, ki je dostopna na
naši spletni strani, in jo poslali več kot 100 novinarjem ter
medijskim hišam. Oboleli, skrbniki in predsednica so spregovorili na TV, radiu, zdravstvenem portalu in različnih drugih medijih. Nastalo je prek 20 različnih prispevkov, ki smo jih
z vami podelili tudi na našem FB profilu in spletni strani.
Na spletnem srečanju smo se predstavili dr. Bojani Beović,
predsednici zdravniške zbornice Slovenije. Pripravili smo tudi
spletni dogodek, s katerim smo obeležili svetovni dan PB. Predsednica je spregovorila o naših izzivih, sama pa sem povedala,
kako smo se na zaprtje države prilagodili z našimi dejavnostmi.
Svoji praktični delavnici sta predstavili dve naši izvajalki – Miša
Bakan (psihološke delavnice) ter Iryna Stanković (plesno-gibalne delavnice). Zelo nas je razveselilo, da ste se nam pridružili v
velikem številu, bilo vas je okoli 100.
V maju smo navsezadnje le izpeljali odmevno in medijsko
dobro podprto 1. državno prvenstvo igralcev namiznega tenisa s PB, v katerem ste sodelovali oboleli iz vse Slovenije.
Ob prisotnosti visokih gostov in podpori mnogih donatorjev
ter sponzorjev smo dobili prve državne prvake v različnih
kategorijah.
S podporo Olimpijskega komiteja Slovenije nas bodo v
septembru zastopali na 2. svetovnem prvenstvu v Berlinu. Skupaj s parkinsonsko sestro Lidijo Ocepek in članico
izvršnega odbora Mojco Purger Drašler, ki je skrbnica in
problematiko dobro pozna, smo obiskali Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Državnemu sekretarju Cvetu Uršiču smo predstavili naše predloge za izboljšanje stanja na področju dolgotrajne oskrbe. Dotaknili smo se
predvsem domov za starejše občane in varovanih stanovanj, ki
bi bila primerno opremljena, s čimer mislimo tudi vključene storitve multidisciplinarnega tima za obolele s PB in njihove svojce.
Konec maja smo se s skupino Mladi srečali na dvodnevnem izobraževalnem srečanju na Debelem rtiču, ki se ga je udeležilo 29
naših članov iz skupine Mladi.
V juniju smo poleg spletnih delavnic prvič izvedli Šolo za novodiagnosticirane obolele s PB in njihove svojce, katere se je prek
spleta udeležilo 25 zainteresiranih. Šolo bomo izvajali tudi v
bodoče, vabilo si lahko preberete v nadaljevanju glasila in na
naši spletni strani. Pripravljali smo tudi naše glasilo in prenovljen priročnik o Parkinsonovi bolezni. V Mariboru je redno
potekala vadba namiznega tenisa, tudi telovadba »v živo« je
zopet dobila svoje mesto na urniku. Prav tako so z vadbami
v živo ponovno pričeli Ljubljančani – tako so v Šentvidu ob
četrtkih sodelovali na vadbah tai chija in pilatesa.
Ves čas smo skrbeli, da so bili ukrepi v povezavi z našo varnostjo zaradi širjenja koronavirusa upoštevani in spoštovani.
Ob tej priliki naj še enkrat poudarimo, da nevrologi, s katerimi
sodelujemo, cepljenje proti covidu-19 priporočajo.
Polni načrtov za jesen, v kateri upamo, da se bo stanje normaliziralo, zaključujemo naše prvo polletje.
Želimo vam prijetno poletje ter srčno upamo, da se jeseni
srečamo na naših dejavnostih »v živo«.
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Spletna delavnica v počastitev svetovnega dneva
Parkinsonove bolezni
(povzetek Zoom srečanja Društva Trepetlika, 15. aprila 2021)

Ob letošnjem svetovnem dnevu
Parkinsonove bolezni, ki vsako leto poteka
11. aprila, smo se člani Društva Trepetlika
v skladu z omejitvami koronačasa prvič
odločili za obeležitev po spletu. Na Zoom
srečanju se je zbralo okoli 100 oseb.
Uvodoma nas je pozdravila in nagovorila naša predsednica Cvetka Pavlina Likar, ki je že dolga leta gonilna
sila društva. Kot je povedala, obžaluje, da nismo mogli
pripraviti kakšnega odmevnejšega dogodka, kot je bilo
to v navadi vsa leta pred koronasituacijo. Med drugim
je izpostavila zamrznitev na Prešernovem trgu in pred
parlamentom, tek z ameriškim nevrologom v Tivoliju,
srečanja na Debelem rtiču in v drugih krajih po Sloveniji.
Lani je tako odpadla tudi težko pričakovana proslava ob
30-letnici delovanja društva. Zanjo smo pripravljali pester
program, v sklopu katerega bi v različnih vlogah nastopali
tudi člani.
Trije izmed njih so aktivni člani že od začetka; to so prof.
Zvezdan Pirtošek, parkinsonska sestra Lidija Ocepek in
nekdanji predsednik Branko Šmid. Cvetka ocenjuje, da
smo v društvu v vseh teh letih dosegli veliko uspehov;
samo v zadnjih 5 letih pred korono smo v sodelovanju s
strokovnjaki izobrazili okoli 7.500 oseb s Parkinsonovo
boleznijo in njihovih svojcev. Člani Društva Trepetlika so
po strokovnih ocenah menda med najbolj izobraženimi
osebami s PB v Evropi, izobraženi bolniki pa v težkih situacijah znajo optimalno odreagirati. Dodala je, da bodo
posledice obdobja novega koronavirusa različne – pričakujemo lahko občutne spremembe pri mnogih osebah:
pri motivaciji, aktivnostih, telesni pripravljenosti, družabnosti in podobno. Čeprav je bilo izobraževalnih, družabnih in drugih aktivnosti manj, je bilo veliko pridobljenega
znanja vseeno mogoče uporabljati v praksi.
Ob dnevu Parkinsonove bolezni so mediji precej pisali o
številu bolnikov s PB v Sloveniji, ki se po strokovnih ocenah zaenkrat še vedno giblje okoli 9000. Ta številka naj bi
bila po določenih izračunih že nekoliko višja (cca. 12.000),
a bo točne podatke o tem in o natančnejši lokacijski pogostnosti bolnikov potrebno še pridobiti. Dejstvo pa je, da
se v naslednjih desetletjih predvideva pandemija Parkinsonove bolezni, ki je po statistikah trenutno tudi najhitreje
rastoča nevrodegenerativna bolezen. V knjigi zdravstvenih
strokovnjakov Raya Dorseyja, Todda Shererja, Michaela
S. Okuna in Bastiaana Bloema z naslovom Ending Parkinson's Disease, ki je izšla lansko leto, je na voljo veliko

podatkov na to temo. Predvsem omenja strupe (pesticide,
ki so se uporabljali v preteklih nekaj desetletjih), pa tudi
neugodno delovno okolje in možnosti raznih poškodb.
Na tem mestu velja dodati, da se društvo še vedno bori
za obnovitveno rehabilitacijo za bolnike s PB. Trenutna
vloga, ki jo je Slavko Stošicki spisal s pomočjo primarija dr.
Flisarja, je na Ministrstvu za zdravje že od leta 2017. Vlogo
smo morali med čakanjem celo ažurirati z novimi podatki,
začetni so bili namreč že zastareli. Cvetka je izpostavila še
problematiko v domovih starejših občanov, ki se je bo prav
tako potrebno lotiti – izzivov je torej veliko.
Kot smo opazili tudi prek Zooma, ste naši člani izredno
inovativni, in veseli bomo, če boste še naprej tako odzivni.
Veliko idej imate; med njimi so na primer Renatini tulipani,
izdelki Ljube, dodelane vsebine vaših predavanj, v katerih
odkrito izpostavljate različne probleme, ali pa namizni
tenis v mariborski enoti, ki se je razcvetel do te mere, da se
22. maja letos v Mariboru obeta 1. državno prvenstvo igralcev namiznega tenisa s PB, če jih navedemo samo nekaj.
Omenjenega prvenstva, katerega častno pokroviteljstvo
je prevzel predsednik RS Borut Pahor, se bodo ob odprtju
regijskih mej lahko udeležili člani iz vse Slovenije in se
morda celo preizkusili v igranju namiznega tenisa. Dogodek bo izveden na pobudo začetnika igranja namiznega
tenisa v terapevtske namene v Sloveniji, mariborskega
vodje Vinka Kurenta, ki si za svoj trud zasluži posebno pohvalo. V podporo pingpongaški skupini je bila vzpostavljena informativna Facebook stran, na kateri se zbirajo
dobrodelna sredstva za njene aktivnosti in udeležbo na
prihajajočem svetovnem prvenstvu parkinsonskih bolnikov v Berlinu. V ta namen na telefonsko številko 1919 še
vedno lahko pošljete besedilo PING5 za nakazilo donacije
v višini 5 evrov.
V zadnjem času ste člani zaznali, da je pod pritiskom
korone močno obremenjen zdravstveni sistem. Menda
so bili zdravniki manj odzivni in je bilo premalo nasvetov,
zato še enkrat pozivamo vse, ki niste dobili pomoči, da se
obrnete na Trepetliko – poskušali vam bomo pomagati.
V prihodnje zaznavamo potrebo po tesnejšem povezovanju s svetovno parkinsonsko skupnostjo, ki pozorno išče
nove vrste zdravil in nove opcije pri starih. Razvoj novega
zdravila lahko traja tudi 15 let, a morda bi pri PB lahko
pomagala tudi nekatera obstoječa zdravila, ki zdravijo
bolezni, kot sta diabetes in levkemija. Čeprav je težko
pričakovati, da bi trenutna zdravila izničila posledice Parkinsonove bolezni, si želimo, da bi strokovnjaki razvili vsaj
takega, ki bi bolezen ustavilo.
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Za njeno obvladovanje lahko v vsakem primeru zelo veliko
naredimo tudi sami. O tem smo na dosedanjih predavanjih že veliko govorili – jemanje predpisanih prilagojenih
zdravil, primerna prehrana, redna telesna aktivnost, s katero se bolezen lahko upočasni celo do 30 %, pa tudi čim
boljši spanec, druženje ter hobiji ogromno doprinesejo k
boljšemu poteku bolezni.
Novim članom, ki so prisostvovali dogodku, Cvetka svetuje, naj čim prej gredo do zdravnika in dobijo diagnozo,
v nadaljevanju pa sta pomembna zgodnja obravnava in
pravilno zdravljenje. Na pregled pri nevrologu se je dobro
pripraviti. Zapišite si simptome, ki vas najbolj motijo; pri
tem poskusite izpostaviti enega, ki bi ga skupaj z nevrologom radi obravnavali kot prvega. Res je, da so čakalne
dobe včasih dolge celo poldrugo leto, a se tu in tam pojavijo tudi novi nevrologi. Trepetlika se bo povezovala z
vsemi, saj ugotavljamo, da je bilo v zadnjem času veliko
novodiagnosticiranih oseb, ki o bolezni niso izvedele
skoraj ničesar. Zanje bomo poskušali pripraviti nekakšno
šolo Parkinsonove bolezni, kjer jih bomo seznanili vsaj z
osnovnimi, najpomembnejšimi informacijami. Opažamo
namreč, da se takoj po diagnozi mnogi bolniki zaprejo
vase in se z boleznijo skušajo spopadati sami. Ker človek
na ta način težko pride do rešitev, vas toplo vabimo, da
se udeležujete naših aktivnosti – za vas in z vami se bomo
trudili še naprej.
Obenem se izrecno zahvaljujemo vsem bolnikom in svojcem, ki ste kadarkoli sodelovali (ali še boste) v katerihkoli
medijih. S tem, da ste se izpostavili, ste pokazali veliko
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poguma in samozavesti, posledično pa ste ogromno pripomogli k prepoznavnosti Parkinsonove bolezni.
Tudi Mirjam Martini Gnezda, vodja društvenih projektov,
svoje delo opravlja s srcem in opaža, da si v teh koronskih
časih zelo manjkamo. Kot pravi, smo ljudje navsezadnje
socialna bitja in bi se veliko raje srečevali v živo. Tako
vsi upamo, da bo korone kmalu konec in se bomo lahko
skupaj zbrali na dogodkih po Sloveniji, ki jih trenutno še
ni mogoče optimalno izvesti.
Povzela je, kako je bilo z lani načrtovanimi aktivnostmi
– poleg proslave so tik pred zdajci odpadla številna že
pripravljena enodnevna in večdnevna srečanja (sem spadata tudi oba Tabora za nove člane ter srečanji Trli bomo
orehe na Debelem rtiču), izobraževanja, zbor članov, izleti
in drugi dogodki. Po najboljših močeh smo se prilagajali
trenutnim razmeram in v februarju 2020 izpeljali 3 lokalna
srečanja, konec maja smo pohiteli s srečanjem za Mlade
(skupino oseb s PB, ki so zbolele mlade in so še delovno
aktivne), v juniju smo organizirali srečanje v Celju in v Kranju, Mariborčani pa so se julija odpravili na izlet. V prvem
delu epidemije smo vas poskušali čim bolj podpirati – na
spletu smo redno smo objavljali priporočila in sporočila
zdravnikov ter vaše misli in izkušnje s karanteno. Organizirali smo podporo s strani strokovnjakov za PB prek telefona in e-pošte; posredovali smo tudi vam linke do raznih
vaj, ki jih lahko izvajate doma. Čeprav smo se nadejali, da
se bomo kmalu vrnili nazaj v normalno stanje, se je situacija s številnimi omejitvami nadaljevala. Septembra smo
gostili novinarsko konferenco, ob zaprtju države pa je nato
odpadlo 1. državno prvenstvo igralcev namiznega tenisa
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s Parkinsonovo boleznijo,
katerega izvedbo je načrtoval Vinko
Kurent; prestavljeno je bilo za nedoločen čas. Kljub
vsem težavam smo v lanskem letu posneli dokumentarni
film Trepetlika ter izdali dve debelejši glasili Trepetlika, ki
smo ju vsem članom poslali na dom – zavedamo se, da nimate vsi računalnikov ali dostopa do spleta, zato smo vam
želeli čim več vsebine enakovredno podati na klasičen način. V oktobru smo v sodelovanju z Iryno Stanković, mag.
pomoči z umetnostjo, izvedli prve spletne delavnice, ki so
se po nekaj začetnih tehničnih težavah izkazale kot zelo
dobrodošle in dobro obiskane. Za sodelovanje smo prosili
še Mišo Bakan, mag. psihologije, ki se nam je z delavnico
z veseljem pridružila tudi na spletu. Obenem smo uvedli
spletno klepetalnico za Mlade, konec novembra in v začetku decembra pa na vašo željo še dve spletni delavnici,
pilates in tai chi. Za tiste, ki lahko, ki želijo in zmorejo, smo
z aktivnostmi tako pokrili cel teden – zelo pomembno je,
da po najboljših močeh skrbimo zase, pri čemer ne smemo
pozabiti na telesno vadbo in psihično kondicijo. Za pomoč
in podporo sta vam že celo »čudno« leto na voljo telefonski
številki naše parkinsonske sestre Lidije Ocepek ter psihologinje Miše Bakan.
Slednja je nato pričela s praktičnim delom delavnice. Z
Društvom Trepetlika sodeluje že šesto leto in v njem vodi
različne skupine. Izpostavila je, da sta letos v ospredje
prišli fleksibilnost in prisotnost, ki sta bili potrebni, da
smo lahko prilagodili klasični način delovanja ter prešli
iz »v živo« na Zoom. Izredno pozitivno je presenečena, da
so se srečanja prek Zooma tako lepo razvila, da so redna
ter da se je tekom njene psihološke spletne delavnice
oblikovala skupina zavzetih, prisotnih in podpornih ljudi.
Njena srečanja trajajo 90 minut, s pavzo po 45 minutah.
Kot pravi, vse že funkcionira, udeleženci so se privadili na
čisto vse. Na začetku so se najprej pogovarjali o tem, kako
naj bi sama srečanja potekala. Ugotovili so, da se želijo
spoznavati, na vsakem srečanju obravnavati eno temo, se
ob tem poglobiti vase, prisluhniti drug drugemu in nato

po želji podeliti svoja razmišljanja. Parkinsonova bolezen
je med delavnico rdeča nit, so se pa udeleženci že kar
dobro spoznali, tako da bolezen uspešno prepletajo z drugimi izkušnjami in področji svojih življenj. Kot pravi Miša,
so se domenili, da so pri govorjenju potrpežljivi, si dajejo
priložnost, glas in čas, se podpirajo, da si lahko povejo
različne stvari, kar vsem zelo veliko pomeni. Po novem
letu so tako obravnavali teme ustvarjalnost, umetnost in
kulinarika. Ugotovili so, da pri osebah s PB zelo izstopa
ustvarjalnost, zato je Miša njihov način obravnave te
teme, ki poudarek daje na izkustva in občutke, prikazala
med današnjo delavnico.
Zadnji del delavnice je prevzela Iryna Stanković, mag.
pomoči z umetnostjo, ki v društvu deluje že več kot 4 leta.
Povedala je, da so po vpeljavi plesne delavnice po Zoomu
uspešno premagali začetne tehnične izzive. Delavnica ob
lepi udeležbi okoli 20 oseb poteka dvakrat na teden in je odprta za nove člane iz vse Slovenije. Gibi se navadno najprej
izvajajo brez glasbe, nato pa še z glasbo. Iryna je tako z
mehkimi gibi in doživetim pripovedovanjem ob naknadno
dodani glasbeni spremljavi ponazorila dogajanje v spomladanskem vrtu. Tam rastejo tudi tulipani, ki so simbol
Parkinsonove bolezni in jih člani nosijo v znak ozaveščanja
o njej. Kot pravi Iryna, udeleženci po plesu sporočajo, da se
bolje počutijo, kar je tudi glavni namen vadbe.
Zoom srečanje se je zaključilo z nasvetom, da karseda
pazite nase in se vključujte v različne dejavnosti za vzdrževanje psihofizične kondicije, kot smo jih med drugim
prikazali ob tej priložnosti. Bodite čim bolj aktivni, tako
bo pot z boleznijo veliko lažja. Veseli smo, da se nam po
spletu pridružujete v takem številu, lepo vas je videti in
poklepetati tudi virtualno, najbolj pa seveda upamo, da
se kmalu srečamo v živo.

Srečanje povzela: Nika Verlič
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Karantena ni ovira za gibanje
Obdobje karantene za večino ni bilo lahko. Veliko nas je
obtičalo doma, žive komunikacije pa je bilo precej manj.
Na pomoč nam je priskočila sodobna tehnologija, zlasti
aplikacija Zoom, kamor se je preselila večina izobraževalnih in komunikacijskih aktivnosti po svetu. Človek se prilagaja situaciji in tako se je zgodilo tudi tokrat. Na Zoom
so se preselile tudi plesne aktivnosti, kar je boljše kot nič.
Sama sem se prav tako posluževala plesnih in telovadnih
aktivnosti drugih mentorjev prek Zooma, in meni je bil
tak način dobrodošel. Ni pa bil za vse … nekaterim sploh
ni odgovarjal, ljudje smo seveda različni.
Plesne aktivnosti smo ponudili tudi članom našega
Društva Trepetlika. Na začetku smo se lotili iskanja najboljšega načina izvedbe in čez nekaj srečanj smo ga našli.
Tako se je ustalila lepa skupina 15–20 članov društva, ki
jim blizu plesno gibanje in ki so ga bili pripravljeni izvajati
celo prek spleta.
Morda se nam porodi vprašanje, ali je Zoom sploh potreben. Kadarkoli bi se namreč lahko »priklopili« na katerokoli plesno vadbo za Parkinsonove bolnike na YouTubu.

Raztezni gibi so za vsakogar ključnega pomena, saj našim
mišicam pomagajo, da izpolnjujejo svojo življenjsko nalogo: da se raztezajo in krčijo, tako da vsi biokemični procesi
v telesu potekajo na najboljši možen način. V kolikor se
ne gibamo, se naše telesne tekočine pretvorijo v močvirje.
V tem procesu raziskujemo gibanje svojega telesa. Gibamo
se v vseh treh dimenzijah in te dimenzije kombiniramo. Veliko vlogo ima imaginacija. Pri mehkem, tekočem gibanju
rišemo v prostoru mehke, tekoče linije: kroge, valove, osmice, spirale, ki se pretakajo ena v drugo. Spremlja nas lepa
glasba. Na ta način prebudimo svoje telo od pasu navzgor.
Nato vstanemo s stolov in se skoncentriramo na gibanje
nog. Ozavestimo stopala, gležnje, goleni, koleni, stegna,
kolke, medenico. Raziščemo, kako se lahko gibljejo naše
noge. Veliko pozornosti dajemo gibanju na eni nogi, kar
prispeva k boljšemu ravnotežju. Raziskujemo, katere
mišice moramo za to aktivirati. Raziskujemo tudi prostor
okoli sebe, učimo se ga uporabljati.

Iz svojih izkušenj lahko povem, da imajo Zoom srečanja kar nekaj prednosti pred videoposnetki:
1. Določanje ure disciplinira. Vemo, da se ob tej uri se
začne dogodek, in se prilagodimo.
2. Vsekakor to je srečanje v živo, ki nam omogoča tudi
čas za prosto komunikacijo. Pred srečanjem in po
njem vedno poklepetamo.
3. Ta način vadbe nam je dal možnost, da se našim
plesnim aktivnostim pridružijo člani društva iz
različnih regij Slovenije, ki jih naše plesne aktivnosti
še niso dosegle. Med klepetom smo navezali nove
stike in poznanstva.
4. Zoom aplikacija omogoča, da mentor vidi
udeležence in jim v procesu vadbe pomaga s
kakšnim nasvetom.
Izkoristili smo vse omenjene prednosti plesnih srečanj.
Večina ljudi se težko »spravi« v gibanje, naše aktivnosti
so zato zanje dobrodošel sprožilec. Samo klikneš na povezavo, in mentor te pelje v povezavo s tvojim telesom.
Začneš se gibati, ne da bi se vprašal, ali bi ali ne bi.

Kaj pa sploh počnemo med vadbo?
Že v samem začetku smo zmenili, da se ne gibamo z
bolečino. Če je kakšen gib za kogarkoli pretežek in sproži
bolečino, zmanjšamo amplitudo, prilagodimo gib svojim
močem ali pa ga izpustimo.
Navadno začnemo sede, na hitro, s t. i. »veselo masažo«,
z ritmičnimi ploski prebudimo svoje telo. Nato vzpostavimo držo, ozavestimo dihanje, z mehkimi razteznimi
gibi zaplešemo eno od naših »prebujajočih« koreografij.

V nadaljevanju združujemo gibanje zgornjega in spodnjega
dela telesa, kar zahteva več koordinacije. Imamo več različnih koreografij in vsako lahko zaplešemo sede ali z nogami,
tako da vsak naš udeleženec lahko pleše po svojih močeh.
V repertoarju imamo plese iz zakladnice celotnega
sveta: swing, rumba, tango, plesi Rusije, Kavkaza (tukaj
plešemo odločno in ostro, kot kavkaški džigiti), Španije,
Izraela, Havajev, in svetovno uspešnico, ples Jeruzalema.
Na koncu vadbe se mehko raztegnemo in z mehkim
potresavanjem »resetiramo« telo.
Ko naše udeležence povprašam, kako se počutijo, vedno
rečejo, da bolje kot pred vadbo. In zame je to glavni pokazatelj, kriterij. To je naš cilj. Izboljšati zavedanje svojega
telesa, doživeti pozitivne emocije, se v svojem telesu
počutiti bolje. Kajti življenje doživljamo ravno skozi svoje
telo. Naši udeleženci menijo, da imamo »zelo kvaliteten
program« in so »navdušeni nad našimi plesnimi uricami«.
Pravijo, da sta jim »všeč izbor plesov in glasba«, da so »ob
naših plesnih srečanjih kar zaživeli«.
Mi s srečanji nadaljujemo in vas vabimo, da se nam
pridružite. Na Zoomu nas je lahko veliko.

Iryna Stanković
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Taijiquan in qigong
Taijiquan (beri: taj či čuan) in qigong (beri: či gong) sta
tradicionalni kitajski tehniki gibanja. Gibi so mehki, neprekinjeni, krožni, in niso namenjeni le za samoobrambo, ampak pripomorejo k izboljšanju zdravja. Življenjska energija
ali qi (beri: či) teče po energetskih poteh oz. meridianih.
Z redno vadbo dosežemo boljšo pretočnost življenjske
energije po telesu, uravnamo telesne funkcije, okrepimo
telesno zgradbo, obnovimo gibljivost telesa, preprečimo
prezgodnje staranje in ostanemo vitalni do visoke starosti.
Izboljšamo si fizično in psihično počutje in dosežemo notranji mir. Velik poudarek je tudi na pravilnem dihanju. Stari
Kitajci so verjeli, da si z globokim in počasnim dihanjem
lahko podaljšamo življenje in celo dosežemo nesmrtnost.
Vadba qigonga je primerna za ljudi vseh starosti, ne glede na
fizične zmožnosti. Napredovanje je postopno v okviru zmožnosti vadečega. Sproščenost in dobro počutje je opazno že
po začetni vadbi. Razvil se je iz daoističnih tehnik dihanja.
Taijiquan je tradicionalna kitajska veščina gibanja in
dihanja, ki se lahko uporablja tudi kot borilna veščina
ali za zdravljenje. Je notranja borilna veščina, ki privede
do notranjega miru oz. harmonije misli, telesa in duha,
krepi notranjo moč vadečega. Gibi so mehki, nepretrgani,
enakomerni, krožni, in se izmenjujejo s hitrejšimi v točno
določenem zaporedju.
Sama vadim že več kot 30 let, začela pa sem zaradi zdravstvenih težav v družini.
Sem raziskovalka v želji, da bi razumela nekaj več o tem,
kar nas obdaja in kar živimo. Zanimajo me pozabljene ali

zamolčane tehnike in znanja, ki nam pomagajo biti zdravi,
mirni, srečni in zadovoljni v svojem telesu, v tem življenju.
Izobraževala sem se na področjih bioenergije (pri g. Stanojeviću), radiostezije (pri g. Ziernfeldu), Pranic Healing
tehnike (pri g. Cho Kok Sui). V okviru usposabljanja za
terapevta naravnega zdravljenja sem temeljna znanja s
področja medicine in tuinologije pridobila pri g. Ogorevcu in dr. Derviševiću, znanja s področja qigonga in taijiquana pa nenazadnje pri g. Chenu. Na vseh področjih sem
aktivno sodelovala, vsa pridobljena znanja pri svojem
delu ter v življenju uporabljam tudi danes.
Zaradi omejitev druženja v zadnjem letu vodim vadbo
prek Zooma za člane Društva Trepetlika in ostale zainteresirane. Udeležba se je od začetka vadbe povečala, zato
predvidevam, da je zanimiva; malo drugačna. Imam tudi
nekaj povratnih informacij vadečih.
G. Jože Š. pravi, da mu zelo prijajo razgibavanje, samomasaža in seveda qigong. Doma vadi vsako jutro in večer,
sodeluje in izobražuje se tudi prek Zooma, poleg tega pa
raziskuje podobne vsebine na YouTubu.
Ga. Slavka I. spremlja vadbo prek Zooma. Vadba ji je
všeč, vendar jo zaradi bolečin v ramenih prilagodi svojim
zmožnostim.
Ga. Anica L. je vesela vsakega ponedeljka, razgibavanja
in vadbe prek Zooma. Všeč ji je, ker se vse vadi počasi,
vadba jo pomirja in ji da novih moči. V jutranjo vadbo
vključi tudi elemente qigonga in samomasažo.

Mirjam Kuralt

Mag. Vinko Kurent

1. državno prvenstvo igralcev namiznega
tenisa s Parkinsonovo boleznijo
Dvorana Tabor v Mariboru je bila 22. 5. 2021 prizorišče
1. državnega prvenstva igralcev namiznega tenisa
s Parkinsonovo boleznijo. Tekmovanje je priredila
mariborska enota slovenskega društva Trepetlika. Po
dveh letih skupinske vadbe so bili igralci že pripravljeni, da se pomerijo med seboj in z ostalimi igralci iz
Slovenije ter določijo ekipo Slovenije za sodelovanje
na mednarodnih tekmovanjih ali srečanjih z bolniki
iz drugih društev. Pobudo za tekmovanje je dal vodja
enote Vinko Kurent, ki je tudi organiziral dogodek in
ga izvedel s pomočjo g. Gregorja Komca in g. Matevža

Črepnjaka, članov Železničarskega namiznoteniškega
kluba Maribor, in 8 sodnikov, mariborskih namiznoteniških rekreativcev. Zbralo se je 20 igralcev in 6 igralk. Ob
18 igralcih iz mariborske enote društva se je prvenstva
udeležilo še 8 igralcev, od tega dva iz enote Ljubljana,
dva iz Kranja, trije s Primorske in eden iz Novega mesta.
Povprečna starost igralca je bila 74 let, s povprečno
dobo 9 let od diagnosticiranja bolezni. Vsak tekmovalec
in sodnik je dobil majico z oznako prvenstva, v kateri je
tudi igral. Tekmovanje je potekalo tekoče, moderator je
bil novinar Stanislav Kocutar.
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Uvodni pozdrav
S svečano otvoritvijo je začela predsednica Društva Trepetlika Cvetka Pavlina Likar, ki je pozdravila tekmovalce in goste ter na kratko predstavila Društvo Trepetlika, ki
deluje že 31 let in združuje več kot 1200 članov. »Osrednja
naloga društva sta izobraževanje in seznanjanje bolnikov
ter njihovih skrbnikov z zdravljenjem Parkinsonove bolezni in z načini lajšanja življenja obolelih. Društvo spremlja
razvoj zdravljenja Parkinsonove bolezni z uvedbo različnih telesnih vadb, ki ob ustrezni vadbi »upočasnjujejo«
napredovanje bolezni. Tekmovanja, kakršno spremljamo
danes, ni bilo preprosto pripraviti. Veliko podporo smo
imeli v mariborski enoti društva, zlasti v Vinku Kurentu,
ki je bil pobudnik uvedbe vadbe in državnega prvenstva
s ciljem, da najboljše tekmovalce z državnega prvenstva
septembra letos pospremimo na 2. svetovno prvenstvo.
Podpiram razvoj in uvedbo vadbe po ostalih enotah
Društva Trepetlika, na prvenstvu pa itak zmagajo najboljši,« je zaključila Likarjeva.
V nadaljevanju je vodja enote Maribor, pobudnik vadbe
»Namizni tenis za Parkinsone« v Sloveniji, mag. Vinko
Kurent, s ponosom predstavil javnosti, da mariborska
vadbena skupina kot edina v Sloveniji deluje že dve
leti in šteje 26 igralcev. Tako po množičnosti in pa po
organizaciji in načinu vadbe smo nekaj posebnega – ne
le v Sloveniji, ampak tudi v svetovnemu merilu, saj se v
vadbo lahko vključi vsak član s plačano letno članarino
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društvu. Seveda pa mora enota vsako leto znova uspešno
kandidirati za uporabo javnih prostorov in opreme pri MO
Maribor. Prav tako je potrebno vzpostaviti sodelovanje z
zdravstveni domom lokalne skupnosti ter pridobiti brezplačno storitev testiranja telesne pripravljenosti in nato
še skupinske vadbe fizioterapije.
V Trepetliki torej dajemo velik poudarek razvoju skupinskih vadb, med katerimi je vedno bolj priljubljena tudi
vadba »Namizni tenis za Parkinsone«. Članom so vadbe
na voljo brezplačno, kar je za bolnike in njihove skrbnike
dodatna prednost.
Za potrebe mednarodnega sodelovanja in predvsem
informiranja o raziskavah učinkovitosti namiznega tenisa
ter različnih pristopih k vadbi te nefarmakološke terapije za »upočasnjevanje« napredovanja PB je vadbena
skupina kot »PingPongParkinson Slovenija« povezana v
mednarodno gibanje »PingPongParkinson«. To državno
prvenstvo za slovenske bolnike s PB predstavlja kvalifikacije za udeležbo najboljših tekmovalcev na 2. svetovnem
prvenstvu v Berlinu. Zelo pomemben pa je tudi namen
organizatorja, da javnost seznanimo z našimi možnostmi za izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s to težko,
kronično boleznijo. Prvenstvo je tako obenem praktična demonstracija naših vadb ter promocija doživetja
bolnikov in pozitivnega razpoloženja, ki vlada ob vsaki
vadbi namiznega tenisa in spremlja bolnika še domov.
Vinko Kurent je nagovor zaključil s pozivom bolnikom
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ter njihovim svojcem, naj izkoristijo priložnost in se s 26
bolniki pogovorijo o poteku in učinkih vadbe. Sicer pa so
novi kandidati za vadbo vsako sredo in petek od 11.30 do
12.30 vabljeni v dvorano Tabor v Mariboru.

Otvoritev
Čast otvoritve 1. državnega prvenstva je pripadla podžupanu MO Maribor, g. Samu Petru Medvedu, ki je
ob sedanji uspešni vadbi mariborske enote poudaril
podporo in sodelovanje MO Maribor s športno infrastrukturo, še posebej pa pri akcijah društva za vključitev bolnikov iz območja Maribora, ki še niso vključeni
v skupinsko vadbo društva. Podžupan MO Maribor je
nato sprejel izziv vodje enote Maribor, Vinka Kurenta,
in z njim izmenjal nekaj udarcev, kar je simboliziralo
otvoritev tekmovanja.

Tekmovanje
Tekmovanje je brez zastoja potekalo na 8 mizah. Ob vsaki
mizi je sodnik zagotavljal pravilen in nemoten potek iger.
Vodstvo tekmovanja se je pred tekmovanjem pogovorilo
z vsemi sodniki; treba je namreč upoštevati eventualne
zastoje ob slabšem počutju igralcev, kjer je stanje bolnika
pomembnejše od rezultata dvoboja. Na sojenje ali na
potek tekmovanja ni bilo nobene pripombe.

Glavni sponzor prvenstva Pošta Slovenije

Predsednik RS Borut Pahor in pobudnik vadbe
ter prvenstva, mag. Vinko Kurent

Podelitev priznanj
Po zaključenem tekmovanju nam je predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec namenil
nekaj besed o športu kot sredstvu zabave in motivacije za
ciljne skupine. Povedal je, da je zelo zadovoljen, da je lahko priča prav takšnemu praktičnemu primeru, kot je naše
državno prvenstvo, saj je prostor nabit s pozitivno energijo, ki jo po vsaki vadbi – sploh pa po tem tekmovanju
– doživljajo bolniki. Predsednik OKS Bogdan Gabrovec
in podpredsednik OKS Tomaž Barada sta podeljevala
priznanja najboljšim tekmovalcem, vsakemu tekmovalcu
pa tudi spominsko medaljo.

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec ter dobitniki
pokalov

Dramatičen finale za ženske posamezno

Zaključek

Tekmovanje je doseglo svoj višek s finali v moški in ženski
konkurenci. Pri moških posamezno je zmagal Vinko
Kurent, ki je v finalu premagal Boruta Volka. Pri ženskah
posamezno pa smo bili priče dramatičnemu dvoboju, kjer
je Danica Kocbek povedla proti Biserki Muršec z dvema
setoma prednosti, nato pa se je Biserka Muršec »kot feniks dvignila iz pepela« ter z zaporednimi tremi dobljenimi
seti postala zmagovalka pri ženskah posamezno.

Društvo Trepetlika je izredno zadovoljno s prireditvijo,
katere glavni cilj je bil osveščanje javnosti s potrebo, da
se zdravljenje bolnikov s PB poleg medicinske terapije
nadgrajuje še z nefarmakološko obliko zdravljenja, kot je
na primer vadba »Namizni tenis za Parkinsone«, ki postaja
vse bolj priljubljena v svetu in doma. V Sloveniji želimo širiti to vadbo v vse enote društva Trepetlike ter na podoben
način kot v MO Maribor pri izvajanju vadbe doseči širšo
podporo ter podporo lokalne skupnosti. Za takšen razvojni
cilj je društvo dobilo jasno podporo s prisotnostjo najvišjih
predstavnikov države in športa. S strani društva, lokalne
skupnosti in države je mariborska enota društva dobila
nesporno pohvalo za aktualno delo v Mariboru in Sloveniji
kot potrebno podporo za nadaljnjo razširitev vadbe na
bolnike, ki do sedaj še niso bili vključeni v skupinsko vadbo.

Obisk predsednika
Sredi dneva je tekmovalce obiskal častni pokrovitelj tekmovanja, predsednik države Borut Pahor. Namenil jim je
nekaj spodbudnih besed, jim zaželel veliko športnih užitkov, nato pa ob glasnem odobravanju navzočih z Vinkom
Kurentom za mizo izmenjal nekaj udarcev.
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Ljubim pingpong
Obiskala me je gospa Parkinson. Najprej sem se bala,
bilo me je strah, sčasoma pa sem dojela, da je z njo prišel
največji dar v mojem življenju.
Moj um se je aktiviral in iskal rešitve. Začela sem se ukvarjati s sabo in se imeti rada. Jeza, žalost, strah, zamere so
počasi odšle. Na njihovo mesto so stopile radost, ljubezen,
sočutnost, prijaznost, nenavezanost na stvari, na telo.
Našla sem svoj notranji mir, dom v sebi. Sedaj je moje
življenje veliko bolj lahkotno, polno. Zaupam v življenje.
Sprejela sem svoje strahove, bojazni. Strah je nekaj, kar
mi ni dovolilo, da premagujem stvari. Odločila sem se za
spremembe. Pogumno sem šla med neznane ljudi in se
vključila v Društvo Trepetlika. S člani sem hodila telovadit, plavat ...
Vinko Kurent nam je odprl nove možnosti za gibljivost, radost duše in druženja. Odkrila sem namizni tenis, ki me je
prevzel. Še nikoli prej nisem držala loparja. Pogumno sem
ga prijela v roke in lovila in odbijala žogico. Bila sem novi
navdušenec nad to igro. Govorila sem: »V dvorani Tabor
razsaja nov virus – pingpongmanija. Tisti, ki se okužijo z
njim, postanejo pingpongaši.« Komaj sem čakala dni, ko
bom imela v roki lopar. Spet sem se srečala z jezo, ker mi
je žogica pobegnila. Spet sem se trudila, da se ne jezim in
razburjam ob igri. Tudi to mi je uspelo, ko sem vse bolj obvladovala situacijo z žogico. Ob igri sem doživljala radost
in zadovoljstvo, da zmorem odbiti to malo belo žogico.
O tej beli žogici sem pisala rime in jih pošiljala pingpongašem, ko sem jih obveščala, kdaj je trening. Bila mi je v
navdih za moje fotografiranje z različnih vidikov, tudi skozi kristal. Za vnuka sem si v času karantene izmislila igri
»Igra pingpong« ter »Bodite doma«. Bila sem doma, toda
moja domišljija me je peljala daleč daleč, k ustvarjanju
s pingpong žogico. Redno sem vsak teden napisala mail
pingpongašem na dan, ko bi naj imeli pingpong. Vem, da
so razmišljali, ali bom ta teden tudi poslala kaj ali ne, pa
sem. Zdelo se mi je, da imam tako stik s pingpongom, kot
da ga grem igrat.
Pogrešala sem gibanje, pogrešala sem pingpong, pogrešala sem radost, veselje, ki mi je napolnilo dušo ob igri.
Pogrešala sem prijatelje pingpongaše, pogrešala sem
smeh, pogovor z njimi. Se jezila na tiste, ki so mi vse to
onemogočili. Pa sem spet umirjala to jezo, našla radost v
risanju, fotografiranju, poslikavanju polžjih hišic …
Hvaležna sem Društvu Trepetlika, za pingpong, hvaležna
Vinku, hvaležna sem za ljudi, ki sem jih tam spoznala. Življenje vidimo drugače. Hvaležna sem za terapijo pingponga, ki mi pomaga ohranjati gibljivost in radost moje duše.
Ljubim in cenim življenje, odprla sem vrata pogumu, ki
mi omogoča početi stvari, ki me radostijo, a jih prej nisem
imela časa početi ali pa me je bilo strah, da ne bom zmogla.

Avtorica novih pingpong žogic je Biserka Muršec.
Pa zmorem, to sem dokazala na 1. državnem prvenstvu
igralcev namiznega tenisa s Parkinsonovo boleznijo.
ZMAGA JE BILA MOJA, OSVOJILA SEM 1. MESTO V ŽENSKI
EKIPI.
Kjer je volja, je pot. Pingpong je zakon.

Biserka Muršec

Kako sprejemajo namizni tenis člani in kaj
opažajo
Ko pridemo za mizo, se mi zdi, da se res vrneš v tisti
čas, ko si bil zdrav.
Borut Volk
Enostavno se čuti, da si spet nekaj vreden, ker se ti
takrat, ko izveš za to bolezen, zdi, da se ti ruši vse pred
tabo in za tabo. To nam pa res dvigne moralo.
Borka Pavić
Ko so nam v času covida-19 vzeli treninge, smo nekateri igrali doma, kar na kuhinjskih mizah.
Danica Kocbek
To prinese neke hitrejše gibe, motoriko, reflekse.
Mirko Kozar
Ja, ko prideš sem, ti je naporno, tu pa vse gre, naenkrat
se ti pojavi energija.
Neva Pečarič
Pridejo ljudje, ki komaj migajo, hodijo počasi, tu pa,
kot da nič ni. Hodijo, pobirajo žogico, se smejijo, veselijo, enkratno je.
Cvetka Jevšenak
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Marjetka Ornik Košan, mag. zdr. nege

Srečanje bolnikov s PB na Debelem rtiču
28.–29. maj 2021
Po dolgem obdobju koronskih ukrepov
smo dočakali naša zmeraj prijetna srečanja
in obiskali letovišče Debeli rtič, ki znova
in znova očara. Lepo urejen park s starimi
drevesi nudi varno zavetje za iskrene
pogovore in jutranje prebujanje. Veliko je
tudi možnosti za rekreacijo, posebno pa sem
bila hvaležna za lepo vreme. Vonj borovcev
in morski zrak človeka umirita ter poživita
hkrati.
Za nami je še eno prijetno druženje. Med pogovorom smo
spoznavali, kako lahko manjše spremembe v življenjskem
slogu vodijo k bolj kakovostnemu življenju. Zagotovo je
vsak od nas prejel nekaj novega znanja, upanja in radosti.
V uvodnem predavanju smo si osvežili spomin o simptomatskem in nevroprotektivnem zdravljenju PB. V zgodnji
fazi bolezni lahko preostali dopaminski nevroni še shranjujejo višek oz. dodatni dopamin in ga sproščajo preko
nigrostriatalne poti v striatum. Na ta način še naprej
omogočajo dokaj enakomerno stimulacijo dopaminskih
receptorjev, ki so odgovorni za normalno motorično
dejavnost.
Z napredovanjem bolezni pa dopaminski nevroni propadajo, zato možnost shranjevanja dopamina usahne. Tako
se nihanje koncentracije levodope v krvi zrcali v nihanju
koncentracije v možganih. Dopaminski receptorji so s
tem izpostavljeni previsokim ali pa prenizkim koncentracijam dopamina, kar se kaže z popuščanjem učinka in/ali
diskinezijami.
Levodopa je še vedno eno izmed najbolj učinkovitih antiparkinsonskih zdravil. V principu gre za nadomeščanje
manjkajočega dopamina v možganih. Zaužita levodopa
se v dvanajstniku absorbira in preide v krvni obtok. Po
prehodu iz krvi v možgane skozi krvno-možgansko pregrado se presnovi v dopamin; levodopa je torej predstopnja
dopamina. Pomembno je vedeti, da se izven možganov
ne pretvarja v dopamin.
Levodopa najbolj učinkovito zmanjša rigidnost in
bradikinezo.
Mlajše bolnike navadno začnemo zdraviti z dopaminskimi agonisti (DA), ki so sicer manj učinkoviti, a povzročajo
manj stranskih učinkov. Po učinkovitosti so takoj za levodopo. Delujejo neposredno na dopaminske receptorje,
ne presnavljajo se, niti se ne shranjujejo v dopaminskih

nevronih. Učinkujejo predvsem na tremor, slabše pa na rigor in akinezo. Po
več letih bolezni se terapevtsko okno
za levodopo močno zoži, kar privede
do motoričnih nihanj. Izmenjujejo se
faze vklopa in izklopa. Med vklopom se
gibljivost in splošno počutje izboljšata, vendar se lahko pojavijo nehoteni
gibi ali diskinezije. V tej fazi bolezni v
poštev pride ena od treh uveljavljenih
oblik zdravljenja (s kontinuirano infuzijo dopaminergičnih zdravil, kot sta
podkožno dajanje dopaminskega agonista apomorfina s pomočjo črpalke ali s kontinuiranim
dovajanjem levodope in karbidope, ki ju dovajamo preko
perkutane gastrostome v tanko črevo s pomočjo črpalke,
tretja možnost pa je stereotaktična operacija z vstavitvijo
elektrod v globoka možganska jedra.
Prehrana je pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo pomemben del zdravljenja.
Med nemotoričnimi znaki, na katere smo običajno premalo pozorni, sta izguba telesne teže in podhranjenost,
ki močno vplivata na kakovost življenja posameznika.
Podhranjenost ima vpliv na hitrejše napredovanje bolezni, poveča diskinezije, kognitivne motnje, ortostatsko
hipotenzijo, prinaša slabšo gibljivost, nestabilnost pri
hoji in poveča možnost padcev ter poškodb.
Pri bolnikih s PB se izguba telesne teže začne že nekaj let
pred postavitvijo diagnoze – sprva na račun izgube maščob, ob kasnejšem pojavu znakov pa že na račun izgube
mišične mase.
Hujšanje je pogosta težava pri vseh nevrodegenerativnih
boleznih; tudi pri Alzheimerjevi demenci, ne le pri PB.
V začetni fazi bolezni pride do podhranjenosti predvsem
na račun oslabelosti senzornih funkcij (voh, okus),
nevropsihiatričnih simptomov (depresija, kognitivne
motnje), težav z prebavo ipd. Z napredovanjem bolezni
gre zaradi motoričnih težav (tresenje, rigidnost, zgibki,
…) bolj za povečano energijsko in beljakovinsko porabo.
Govorili smo o pomenu vnosa beljakovin, hrani, bogati z
vitamini iz skupine B, in o vitaminu D.
Vsem bolnikom priporočamo redno tehtanje. Zmanjšana
telesna teža je znak, da svojemu telesu ne dovajate dovolj energije in hranil.
Pri bolnikih s PB se priporoča redna kontrola prehranskega in vitaminskega statusa ter prilagajanje prehranskega
vnosa.
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O podhranjenosti govorimo, kadar izguba telesne teže
znaša > kot 10 % v daljšem obdobju ali > 5 % v zadnjih
treh mesecih.
Izguba telesne teže in podhranjenost sta posledica negativnega energijskega ravnovesja. Priporočena je visokobeljakovinska prehrana v kombinaciji s fizikalno terapijo.
Nadaljevali smo s temo, ki je morda za nekatere še vedno
tabu. Bolniki s PB imajo težave z spolnostjo (libido).
Gre za enega od nemotoričnih simptomov bolezni, posredno ali neposredno povzročenega s strani PB ali pridruženih oziroma kroničnih bolezni (utrujenost, šibkost, mobilna prizadetost, težave s koncentracijo, z zbranostjo),
tudi psihosocialnih problemov (zmanjšana samopodoba, spremenjena vloga in težave v družini, anksioznost,
depresija, …). Večinoma se bolniki soočajo z zmanjšano
spolno funkcijo (zmanjšana želja, erektilna disfunkcija,
težave pri doseganju orgazma, …). Prizadeta spolna
funkcija je bolj široko preučena in bolj prepoznavna.
Pri bolnikih s PB je lahko prisotno hiperseksualno vedenje (HS), ki je pogosto prezrto, podcenjeno. Hiperseksualnost spada med nemotorične simptome. Gre za motnjo
nadzora vedenjskih impulzov, pri PB za okvaro nadzora
nad izvršilno funkcijo oz. zaviranjem, podobno opaženo
pri motnjah zaradi zlorabe drog. HS je komplikacija
zdravljenja z antiparkinsonskimi zdravili. Prizadeti so
predvsem partnerji bolnikov in ožji družinski člani.
HS označujejo kot povečan interes po spolnosti, vzburjenje in hiperseksualno vedenje, ki ima negativne posledice za bolnika in partnerja. Gre za preokupirano željo po
seksu, motnjo s spolnimi mislimi, pogostimi zahtevami
in želji po spolni aktivnosti ter po takšni spolni praksi, ki
je precej drugačna od običajne. Pogosto je to uporaba
internetne pornografije, telefonske spolne linije, …
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HS je razvrščena med motnje nadzora vedenja oziroma
impulzov, kamor spadajo tudi igre na srečo (hazardiranje), kompulzivno nakupovanje, prenajedanje, kompulzivni hobizem, punding (ponavljajoče se naloge).
Stekel je odprt pogovor o tem, kako pomembno je, da se
partnerja tudi o teh stvareh med seboj odkrito pogovarjata in svoje težave zaupata lečečemu nevrologu.
Naše druženje smo zaključili ob morju. Partnerke so spregovorile in izmenjali smo si svoje izkušnje.
Parkinsonova bolezen prizadene več ljudi hkrati: bolnika,
skrbnika in družinske člane. Vpliva lahko na številne vidike vsakodnevnega življenja in globoko poseže v kakovost
življenja. Življenje spremeni, čeprav ga neposredno ne
ogroža.
Biti mož, žena ali partner nekomu s PB je fizično, psihično in čustveno zahtevno že od postavitve diagnoze dalje.
Skrbniki morajo prevzeti mnoge dodatne vloge in naloge
v gospodinjstvu, ki jih obolela oseba ne zmore več opravljati. Skrbnike lahko preveva močan občutek krivde,
če se obolelim ne posvečajo vsak trenutek. V človeku, ki
je prevzel vlogo skrbnika, se lahko pojavijo precej mešana čustva – zamera zaradi izgube zasebnosti in frustracije zaradi nemoči nadzirati dogajanje se lahko povezujejo
z ljubeznijo do bolnika in tudi z zadovoljstvom, da mu
lahko pomaga. Vloga skrbnika prinaša stres ob soočenju
z boleznijo in neprestano zavezanost skrbniškim nalogam. Pomembno je, da partner ne pozabi nase in obdrži
svoje hobije.
PB je nepovabljen gost, ki ostane za vedno, zato je prilagoditev na spremembe in obremenitve dobrodošla.
Zaključili smo z dejstvom, da so ustrezna terapija ob podpori nevrologa in društva ter znanje o svoji bolezni tisto,
kar olajša in poenostavi življenje s PB, izobražen skrbnik/
partner pa je odlična opora.
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Srečanje Mladi
Ko smo v začetku maja v društvu izvedeli, da se sproščajo
določeni ukrepi, smo takoj stopili v akcijo in preverili, katera večdnevna srečanja lahko izpeljemo. Izkazalo se je,
da lahko ob določenih veljavnih ukrepih konec maja izvedemo manjše srečanje. Ker smo na februarskem javnem
razpisu za nevladne organizacije pridobili sredstva za
delovanje skupine Mladi, smo stopili v stik z Mladinskim
zdraviliščem in letoviščem RKS Debeli rtič in se dogovorili
za možen datum.
Glede na rezultate evalvacije prejšnjega srečanja, kjer ste
Mladi izrazili željo po predavanjih na temo simptomatskega in nevroprotektivnega zdravljenja PB, prehrane in
hujšanja pri obolelih, nemotoričnih simptomov bolezni,
spolnih motenj, skrbništva in delovanja zdravil, smo na
naše srečanje povabili mag. Marjetko Ornik Košan ter
prof. dr. Antona Grada.

Proti večeru smo se zopet zbrali. Tokrat je pogovor tekel
pod vodstvom predsednice, ki je predstavila delovanje
društva ter aktualne izzive – od pridobitve pravice obolelih s Parkinsonovo boleznijo in drugimi ekstrapiramidnimi
motnjami do sistemsko urejene skupinske obnovitvene
rehabilitacije, zmanjšanja čakalnih vrst, pa do situacije,
ki se dogaja v zvezi z operacijo globoke možganske stimulacije. Spregovorili smo tudi o invalidskem upokojevanju ter ostalih pravicah, ki obolelim pripadajo na ravni
države. Mladi so podali svoja mnenja in predloge ter si
med seboj podelili dobre prakse in koristne nasvete.
Na vrsto je prišla večerja, nato pa skupno druženje in
sproščeni, a zelo konstruktivni pogovori.
Naslednje jutro nas je fizioterapevtka popeljala na
razgledno točko nad zalivom, kjer smo koristno združili s prijetnim. Razgibali smo se ter obenem opazovali čudovite razglede tako na italijansko stran kot
tudi na naš prelepi košček obale.

Prvi dan smo posvetili medsebojnemu spoznavanju in
deljenju svojih izkušenj, pogovoru o problematiki Mladih,
delovanju društva ter uvodnemu predavanju magistrice
zdravstvene nege in parkinsonske sestre Marjetke Ornik
Košan. Sledila je večerja, nato pa smo nadaljevali z našim
srečanjem.
Naslednji dan smo zjutraj pričeli pod vodstvom zdraviliške fizioterapevtke, ki nas je v slabi uri dodobra
razgibala in pripravila na uspešen dan. Najbolj pogumni so nato tudi zaplavali v morju, ki se je počasi že
segrevalo. Sledil je zajtrk, nato pa smo izobraževanje
nadaljevali v dvorani Luke Koper. Po kosilu so se pod
Marjetkinim vodstvom zbrale skrbnice in se pogovorile o svojih vlogah močnih podpornih členov v teku
partnerjeve bolezni. Pritekla je tudi marsikatera solza, kajti Parkinsonova bolezen je nepovabljen gost, ki
zaznamuje vse okoli sebe.
Oboleli so imeli možnost razgibavanja v bazenu, manjkala
ni niti partija zelo priljubljenega in koristnega pingponga.

Po zajtrku se nam je pridružil prof. dr. Anton Grad.
Med odličnim predavanjem z naslovom »Kako
delujejo zdravila« nam je razložil osnovne pojme bolezni,
motorične in nemotorične znake, možnosti zdravljenja ter
možne stranske učinke. Poudaril je nujnost jemanja zdravil ter prepotrebnost človekove aktivnosti; tako fizične kot
psihične.
Naše srečanje smo zaključili s kosilom in obljubo, da se
bomo držali priporočil stroke ter sami čim več naredili za
to, da bomo čim dlje v čim boljši formi.

Mirjam Martini Gnezda

Prof. dr. Anton Grad, dr. med., spec. nevrologije
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Vesna Mlakar

Križi in težave Parkinsonove bolezni
Parkinsonova bolezen je počasi napredujoča, nevrodegenerativna bolezen. Glavna značilnost te bolezni
je propadanje dopaminskih nevronov v črni substanci,
globoko v možganih, zaradi česar v možganih primanjkuje
dopamina. Na svetu je 6,3 milijona bolnikov s parkinsonovo boleznijo, samo v Sloveniji več kot 9 tisoč. Razlog za
nastanek bolezni lahko iščemo tako v genetskih kot okolijskih dejavnikih, vendar pa vzrok za nastanek ni znan.
Tveganje za parkinsonovo bolezen (PB) s starostjo raste,
je pa v Sloveniji kar nekaj »mladih bolnikov«, starih med
30 in 55 let. Vidni simptomi te bolezni so tresenje oziroma
tremor, upočasnjenost gibov, okorelost, motnje ravnotežja, govora, požiranja. Bolezen spremljajo tudi težave,
ki jih na prvi pogled morda ne bi povezali s PB. To so utrujenost, apatija, depresija, motnje s spominom, težave z
raznimi odvisnostmi, ki nastanejo kot posledica jemanja
zdravil, in druge motorične težave. Pot do diagnoze lahko
traja več let, saj je prve simptome mogoče povezati tudi s
kakšno drugo boleznijo.

»Težko je, ker svoje bolečine ne moreš
pokazati«
»Leta 2008 sem najprej zbolela za hormonsko odvisnim
rakom leve dojke. Januarja 2019 sem morala na operacijo zaradi težav z odvajanjem blata in urina. Nekaj tednov
po operaciji pa se je pojavil tremor v levi roki in levi nogi.
Nevrolog je postavil diagnozo: parkinsonova bolezen. Bila
sem zmedena, v šoku. Imam družino, moža in tri otroke.
Najprej rak, potem pa še parkinsonova bolezen. Seveda
smo šli tudi po drugo mnenje, ki pa je diagnozo potrdilo,«
razlaga Renata Zupančič Novak, ki je danes stara 53 let.
»Težko je, ker svoje bolečine ne moreš nikomur pokazati.
Samo ti si tisti, ki jo občutiš. Čeprav sem po naravi optimističen človek in poskušam svoje težave reševati sama,
sem se odločila, da se pridružim članom društva Trepetlika. Pridružila sem se skupini mladih, torej bolnikom,
ki so mlajši od 55 let. To je bila odlična odločitev. Člani
skupine se srečujemo, si zaupamo, se pogovarjamo in
družimo. Tudi med epidemijo smo se vsakih 14 dni dobili
in klepetali po spletu. Delimo podobne, pa tudi različne
težave, ki jih povzroča bolezen.«

Društvo srčnih ljudi, ki jim je mar
Društvo Trepetlika je društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami. Pod
tem imenom deluje že skoraj 31 let. Glavni sedež ima v
Ljubljani, svoje dejavnosti pa so razširili tudi po drugih
mestih. Društvo ima 1250 članov, med katerimi so tako
bolniki, skrbniki in drugi. Cvetka Pavlina Likar je že 15

»Vesela sem, da nam vsako leto uspe
pridobiti okoli 150 novih članov. Še
posebno smo veseli za tiste, ki pridejo
v zgodnjih fazah bolezni. V društvu
organiziramo razna srečanja, delavnice,
izobraževanja in tabore. To so dogodki, ki
našim članom ogromno pomenijo.«
let predsednica društva Trepetlika in je nasledila že prej
uspešnega in prizadevnega predsednika Branka Šmida.
V društvo je prišla, ko je za parkinsonovo boleznijo zbolel
njen mož. »Vesela sem, da nam vsako leto uspe pridobiti
okoli 150 novih članov. Še posebno smo veseli za tiste, ki
pridejo v zgodnjih fazah bolezni. V društvu organiziramo
razna srečanja, delavnice, izobraževanja in tabore. To so
dogodki, ki našim članom ogromno pomenijo. Pogosto
tudi sami sodelujejo pri pripravi. Izberejo teme, se pripravijo nanje in jih predstavijo. Tako govorijo o tem, kar
jih resnično zanima. Ob diagnozi se marsikdo žal zapre
vase in se izolira. Pogosto so ljudje, če v tem stanju ostajajo sami, izgubljeni. Zgodi se, da sredi prehoda za pešce
»zmrznejo«, vendar klicanje urgence ni rešitev. Prav tako
ni rešitev jemanje prevelikih odmerkov zdravila. Res
je, da zdravilo kratkoročno odpravi rigidnost telesa in
izboljša počutje. Vendar ima druge stranske učinke, ki
pomembno vplivajo na vedenje, zato je zdravila vedno
treba jemati po navodilu zdravnika in ne kar tako na
pamet,« opozarja predsednica društva.

Tabori, ki povezujejo in dvigujejo
razpoloženje
»Na idejo tabora sem prišla zato, ker je čas, ki ga preživim
z bolniki v ambulanti, omejen. Čeprav smo ob pregledih v
ambulanti organizirali tudi posvetovalnice, kjer so kronični
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bolniki dobili dodatno znanje o bolezni, zdravilih in stranskih učinkih zdravil, sem začutila, da bolniki potrebujejo
še nekaj več. Neke vrste varen prostor, kjer lahko poleg izobraževanja izmenjajo tudi osebne izkušnje, se spoznajo in
so drug drugemu v oporo. Tako smo v okviru društva Trepetlika organizirali enodnevni izlet v Goriška brda. Na tem
izletu je padla ideja o tem podaljšanem vikendu najprej v
Gorjah nad Novo Gorico, kasneje v Izoli in zdaj na Debelem
rtiču. Prišel je cel tim zdravnikov, pa tudi fizioterapevtov,
delovnih terapevtov in drugih, ki so med zbrane delili svoje
znanje. Sedaj izvajamo te tabore že 14 let, vsako pomlad
in vsako jesen,« razloži Lidija Ocepek, dipl. med. sestra,
specializirana na področju parkinsonizma. V letu 2020 sta
tabora zaradi bolezni covid-19 žal odpadla. Bolnikov pa v
teh časih ne skrbi samo epidemija koronavirusa, bridko se
zavedajo, da jim je otežen dostop do strokovne pomoči za
težave, ki se pojavljajo v zvezi z njihovo boleznijo.

Kaj skrbi bolnike s Parkinsonovo boleznijo?
»Borimo se za čim več posegov globoke možganske
stimulacije, saj se po tem posegu bolniki veliko lažje
gibljejo. Žal pa je teh operacij za bolnike s parkinsonovo
boleznijo premalo in dogaja se, da morajo na operacijo
tudi v tujino, kar zanje ni preprosto. Potovanje je zahtevno, bolniki potrebujejo spremljevalca, razumeti morajo
tuj jezik,« našteva predsednica Društva Trepetlika, Cvetka Pavlina Likar. Globoka možganska stimulacija je sicer
pomembna metoda pri zdravljenju gibalnih motenj, kot
so parkinsonova bolezen, distonija in esencialni tremor.
Gre za operacijo, pri kateri v možgane vgradijo elektrode,
ki z visokofrekvenčnim električnim tokom dražijo globoke možganske strukture in vplivajo na človeške gibalne
sposobnosti. Prvič so jo izvedli leta 2008 v mariborskem
UKC, od leta 2014 pa poseg izvajajo v glavnem le še v UKC
Ljubljana. »Od leta 2014 vsakoletno povečujemo število
operiranih bolnikov v programu globoke možganske stimulacije (DBS). Tako je bilo v letu 2019 operiranih 18 bolnikov, kar je največje možno število, torej en- do dvakrat
mesečno, ki ga lahko nudimo za DBS v danih kapacitetah
in brez diskriminacije drugih čakajočih bolnikov,« razloži
prof. dr. Roman Bošnjak, dr. med., predstojnik KO za
nevrokirurgijo UKC Ljubljana.

Načinov zdravljenja je več
Izr. prof. dr. Maja Trošt, dr. med., vodja Centra za
ekstrapiramidne bolezni na Kliničnem oddelku za bolezni živčevja Nevrološke klinike v Ljubljani razloži, da je
zdravljenje z globoko možgansko stimulacijo za veliko,
predvsem mlajših bolnikov s parkinsonovo boleznijo najbolj optimalen način zdravljenja bolezni, ko bolezen traja
pet ali več let, ni pa edina možnost zdravljenja. To je eden
od razlogov, zakaj so lahko bolniki s PB za to možnost
prikrajšani. »Nekaterim bolnikom v napredovalih fazah
nudimo tudi kontinuirana dopaminergična zdravljenja,
kot sta apomorfinska podkožna infuzija in infuzija gela
levodope v tanko črevo. Oba načina zdravljenja smo na
Nevrološki kliniki v Ljubljani uvedli med prvimi v Evropi

in imamo z njimi bogate izkušnje. Učinkovitost kontinuiranih dopaminergičnih zdravljenj in globoke stimulacije
je zelo podobna, vsa zdravljenja pomembno izboljšajo
življenja bolnikov. Vendar je s črpalko treba dnevno
rokovati, zato ima bolnik ali svojec nekaj dela in skrbi
z njo. Še posebno mlajši bolniki si po navadi pogosteje
želijo globoke stimulacije, dogaja pa se, da v času, ko čakajo nanjo, že prekoračijo starost, pri kateri je ta poseg še
mogoč,« razloži Maja Trošt. Zaveda se, da v teh primerih
ne gre za operacije »na življenje in smrt« kot npr. pri različnih nujnih stanjih v medicini, kamor na primer sodijo
onkološke bolezni. Kljub temu pa si želi, da bi bolnike s
PB umestili višje na lestvici operativnih prioritet, da ne bi
zamudili optimalnega okna za uvedbo tega zelo učinkovitega zdravljenja.

Rada bi zaplesala s sinom ob zaključku
mature
»Vedno sem bila nasmejana in dobre volje, zdaj pa imam
tak namrščen, zategnjen obraz,« pripoveduje Renata, ki
jo parkinsonova bolezen vsak dan postavi pred nov izziv.
»En dan še normalno hodim, drug dan mi že škripa v kolenih in mi otrdijo prsti. Rada kvačkam, vendar to vse težje
počnem, ker nimam več moči v rokah. Tudi avtomobila
ne vozim več. Včasih sem lahko plesala, želim si, da bi
spet lahko – s sinom na maturantskem plesu.«
Predstojnik kliničnega oddelka za nevrokirurgijo v
Ljubljani, prof. dr. Roman Bošnjak, dr. med., opozarja,
da so kirurške prostorske kapacitete v UKCL zasedene,
nevrokirurgi pa letno opravijo 1629 posegov. »Delo
poteka v glavni stavbi UKCL v dveh velikih operacijskih
dvoranah vsakodnevno, v dežurstvu vse dni v tednu in
enkrat tedensko v skupni operacijski dvorani za otroke
na Pediatrični kliniki. Operacija globoke možganske stimulacije poteka v budnem stanju in traja 5–6 ur. Zahteva
uporabo stereotaktičnega obroča in nevronavigacije, kjer
se slednja skoraj vsakodnevno uporablja tudi pri drugih
operacijah. Multidisciplinarni konzilij Nevrološke klinike
izbira in določa vrstni red bolnikov z različnimi motnjami gibanja. Poleg 15 do 18 novih vgraditev letno tekoče
opravimo tudi 9 do 15 operacij menjav iztrošenih baterij
stimulatorja. V letu 2020 smo kljub nujnim ukrepom zaradi pandemije na celoletni osnovi opravili toliko vgraditev
kot leta 2018, to je 12 pacientov.« Na vprašanje, kje vidijo
rešitev, odgovarja: »V souporabi novega operacijskega
prostora izven glavne stavbe UKCL na novi Nevrološki kliniki, kjer bo stal nov angiograf številka 2 in je opremljanje
prostora in nabave opreme v postopku javnega razpisa. V
ta razpis bo za neodvisno delo treba všteti tudi omenjeno
visokotehnološko in precej drago nevrokirurško opremo.«
Vir:
ABCzdravja, Revija za zdravje s koristnimi informacijami,
april 2021
(https://www.abczdravja.si/mozgani-in-zivcni-sistem/
krizi-in-tezave-parkinsonove-bolezni/)

VSAK IMA SVOJO ZGODBO
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Zgodba parkinsonika

To nisem jaz ...

Ja, tudi jaz imam Parkinsonovo bolezen, potrjeno od
začetka leta 2018, še preden sem zakorakal v štirideseta.

Še preden se zjutraj zdani, še
preden odprem oči, si obrišem
solze, ki po licu mi polze …

Kar naenkrat so se pojavili prvi znaki za Parkinsonovo. Kako in kdaj se
je začelo, se niti ne spomnim, najbolj očitno je bilo šepanje. Potem se je
začelo, od zdravnika do ortopeda, do fizioterapevtov, …
Pred potrditvijo diagnoze sem opravil razne preglede, od MR, slikanja
hrbtenice, pregledov pri ortopedu. Vse OK, nič ni bilo narobe, do …
… do pregleda z EMG si nisem mislil, da bi sploh lahko bilo kaj narobe,
potem pa se je prvič izrekel stavek: »Vi imate Parkinsonovo bolezen«.
Najprej sem si rekel, dobro, vsaj ni rak, bom že. Potem pa sem začel iskati
po spletu. Ena stran hujša od druge … Pregled pri nevrologinji je to bolezen potrdil, opravil sem tudi preiskavi DaTSCAN in PET/CT, kar je samo
potrdilo diagnozo. Prijaznost in strokovnost zdravniško-medicinskega
osebja je bila na visokem nivoju in to mi je dalo malo upanja. Vmes sem
bil še na rehabilitizaciji v Zdravilišču Laško, kar zelo priporočam, ker so pri
rehabilitaciji zelo uspešni. Dobil sem še nekaj upanja in moči za nadaljnje
izzive.
Trenutno stanje ni preveč rožnato. Že samo dejstvo, da imam PB, delodajalce odvrača od zaposlitve (ja, sem brezposeln), lahko rečem, da imam slabe
izkušnje glede tega, ko jim omeniš PB. Delal sem v eni od dejavnosti, kjer se
na dnevni ravni »obrne« veliko ljudi – v kolikor sta prisotna razumevanje in
pomoč pri delu, gre skozi. A ne vedno, le redki si upajo imeti v svoji ekipi parkinsonike. Verjetno se prestrašijo. Večina odreagira tako, da te na »lep način«
zavrne, le redki razumejo. Obstajajo delodajalci, ki so iskreni in ti rečejo, da
zaradi specifike dela ne ustrezaš, kar je še nekako razumljivo.

Zelo enostavno bi bilo, da z jutrom
zbledi bolečina ... vendar ostaja ... iz
dneva v dan je večja ...
VI, dragi moji, ki jih imam najraje, zaradi katerih bi dala življenje ... VAS,
dragi moji, v življenju bom nehote še
prizadela ...
Na vse možne načine Boga sem
prosila, da nikoli, nikdar bi ne okusili tega, kar sem jaz. Grenkobo srca,
svojih dejanj. Zavedam se, da takrat,
ko se umikam, zadajam vam bolečino ...
Zavedam se, da to ni lepo ...

Še dobro, da v domačem okolju za pomoč na voljo družina in prijatelji.

Vendar pa vedite, da to nisem jaz
… to je ON, ki je nepovabljen prišel
v moj dom, v naša življenja, nekdo,
ki mi jemlje razum in telo … ne
morem vam opisati občutka, zaradi
katerega jočem, nekje v temi ... Lahko vas samo prosim odpuščanja in
potrpljenja.

A to kljub temu ne odtehta tega, da država in državni organi glede izboljšanja stanja bolnikov s PB ne storijo nič konkretnega, saj nas ni malo –
smo velika volilna baza. Na žalost se samo posluša izgovore, prelaganja
z enega na drugega, na epidemijo, ... Zelo pogrešam aktivnost državnih
organov pri reševanju problematike bolnikov s PB – smo tako rekoč ogrožena skupina državljanov.

Prišel bo čas, ko se ne bom več umikala in skrivala v temi ... prišel bo
čas, ko negibno bom ležala, vendar
vas takrat ne bom več prepoznala
... takrat tudi za vaše potrpljenje ne
bom moledovala ...

Ne more pa vsega postoriti Društvo Trepetlika z gospo Cvetko, gospo
Mirjam ter ostalimi, ki nenehno
ustvarjajo nove možnosti in
nam pomagajo. Vsaka čast jim.

Melita

A ne pustim se kar tako, kljub
PB vztrajam pri iskanju dela,
gibam se v okviru mojih sposobnosti, s pozitivnim pogledom gledam v prihodnost.
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Spalne zgodbe
Med svetovnim dnevom spanja, 19.
marcem, in svetovnim dnevom Parkinsonove bolezni, 11. aprilom, smo
se v Trepetliki z namenom splošnega
izobraževanja o zdravem spanju in
ozaveščanja o pogostih težavah s
spanjem pri PB odločili izpostaviti
to tematiko. Izr. prof. dr. Leja Dolenc
Grošelj, dr. med., ter doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med.,
evropski strokovnjakinji iz Centra za
motnje spanja sta nas povabili, da se
jima pridružimo na zanimivem spletnem seminarju z naslovom »Kako
spanje vpliva na naše počutje in

delovno storilnost?«, ki je potekal
pod okriljem Bureau Veritas. Mnogi izmed vas ste se predavanju pridružili, za tiste, ki se niste uspeli, pa
med strokovnimi članki na začetku
glasila najdete tudi poučen članek
dr. Grošljeve o motnjah spanja pri
bolnikih s PB, ki vam je na voljo tudi
na spletu.
V aprilu smo kot eno izmed dejavnosti za obeležitev našega
svetovnega dne prvič objavili 12
resničnih in aktualnih spalnih
zgodb naših članov — oseb s PB.
Najdete jih v nadaljevanju glasila.

Moje spanje je eno ... Pozdravljeni. Sem 43-letni mladenič (dobra stran, če imaš Parkinsona pri teh letih
je, da ti vsi pravijo, da si mlad :)), s tem gospodom pa
sem se srečal pred cca. 7 leti in takrat se je začela tudi
moja odiseja spanja oz. bolje rečeno nespanja. Sprva
sem opazil, da po nočni službi (takrat sem še delal tudi
nočne izmene) ne morem več spati (po več ur), in sem
zato zaključil z nočnim delom. Leta minevajo in moja
situacija s spanjem se počasi še slabša. Sprva sem se
sredi noči prebujal samo, kadar sem naslednji dan pričakoval kakšen poseben dogodek, zdaj pa se dogaja,
da se že skoraj vsak dan prebudim ob dveh ali treh ali
morda štirih ... Včasih se celo zgodi, da se sredi noči,
ko se prebudim, počutim povsem naspanega, in ne
morem ponovno zaspati. No, pa saj grem tudi spat bolj
zgodaj, včasih celo ob osmih, večinoma pa do desetih.
Po prvem delu nočnega spanja ne zaspim ponovno
enako hitro – včasih dokaj hitro, včasih traja malo več
časa, včasih pa mi uspe šele po gledanju TV-ja in ob
skodelici toplega mleka z »biškoti«. Ampak vse le ni
tako črno. Včasih se celo zgodi, da spim neprekinjeno
do devetih . Hecno, ampak vstajanje sredi noči sploh
ni tako slabo; v hiši je mir, zunaj je mir, in ker rad hodim
na ribolov in je za ta šport rana ura dobrodošla, je vse
kot naročeno . Dostikrat se ob »tisti« uri »dobimo«
s sotrpini, ki sem jih spoznal s pomočjo Trepetlike, in
se pogovarjamo v ljubem miru, saj vsi ostali še sladko
spijo. Vse bi bilo super, če ne bi bilo potrebno živeti tudi
podnevi ... Okoli enih ali dveh popoldan postanem
utrujen in brez energije, zato moram malo počivati,
(če je le mogoče, moj 4-urni delavnik mi to dopušča).
Po popoldanskem počitku sledi skodelica kave in sem
spet »kot nov« do večera ... Zvečer se včasih zalotim, da
se bojim iti spat, ker me je strah tega, da se bom kmalu
zbudil ... E. P.

Z njihovim dovoljenjem smo jih
nato posredovali na EPDO, kjer so s
pomočjo vaših zgodb in podobnih
gradiv drugih članic iz držav širom
Evrope v maju pričeli s širšo kampanjo spanja pri PB. To kampanjo
ste lahko cel mesec spremljali
tudi na naših družbenih omrežjih
in spletni strani. Letošnji zadnji
teden v maju je EPDA razglasila za
t. i. teden dobrega spanja pri PB, v
sklopu katerega smo za vas prevedli njihova priporočila za dobro
spanje pri tej bolezni.

Motnje spanja me spremljajo že od mladosti. Ponoči
sem se zbujala tudi na uro ali dve. Vsemu temu nisem
posvečala posebne pozornosti, ker sem to povezovala
z sindromom nočnega hranjenja, dokler ni prišel trenutek, ko enostavno nisem mogla več zatisniti očesa.
Takoj, ko sem se ulegla, je telo postalo nemirno in boleče. Po raznih terapijah, kot so glasba za sproščanje,
meditacije, uspavalna zdravila, antidepresivi, ... se je
spanje toliko izboljšalo, da sem lahko zaspala, vendar
sem se spet pogosto prebujala na uro ali dve, bila kako
uro pokonci, in tako naprej do jutra. Pred dvema letoma sem imela možnost poizkusiti konopljin pripravek.
Spanje se je postopoma izboljševalo. Danes ne jem nobenih uspavalnih zdravil, dovolj je le dim ali dva pred
spanjem. Včasih spim tudi po štiri ure, ne da se vmes
prebujam … M. Š.
Če vemo, da je nespečnost eden od prvih nemotoričnih
znakov PB, je zelo pomembno, da jo obravnavamo
karseda resno. Nespečnost je tudi znak avtoimunih
bolezni in še mnogih drugih. Tudi v mojem primeru
se je pojavila leta pred diagnozo PB. Ko časovno kolo
zavrtim nazaj, to pomeni nekje 10 let ali več. Kazala
se je v nemirnem spancu, prebujanju, ... Sprva je
ne povezuješ z boleznijo. Po diagnozi PB in
ustrezni terapiji s tableti se je stanje
izboljšalo, a še zdaleč ni
idealno.
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Poizkušal sem tudi z alternativnimi stvarmi, pa tudi te
več ali manj niso vplivale na kvaliteto mojega spanca.
Še najbolj mi pomaga, če sem zvečer pošteno utrujen
in si naredim vročo kopel, pri kateri se mi pridruži moja
boljša polovica. Temu sledi še masaža in takrat spim
kot ubit. Je pa to seveda odvisno od dneva do dneva.
V povprečju spim od 5 do 6 ur, zbujam pa se tam nekje
med 4. in 5. uro zjutraj. Ko spim dobro, se dobro počutje
nadaljuje v nov dan. LP vsem s PB in veliko prespanih
noči. B. V.
Moje spanje ni preveč dobro. Spat grem običajno
prepozno, to je malo pred dvanajsto uro. Navadno kar
hitro zaspim, ampak se potem obvezno skoraj vsako
noč dvakrat ali trikrat zbudim. Okoli dveh, če uspem
iti spat malo prej, drugače pa ob treh ali štirih. Ura
me nato zbudi ob petih in dvajset minut. Opažam, da
se v postelji vedno težje obračam. Večinoma spim na
hrbtu, tako da se mož pritožuje, da smrčim. Zadnje
čase imam še to težavo, da mi ponoči močno otečejo
prsti na rokah in dlani. D.
Moram priznati, da se je moje spanje v zadnjem letu kar
dodobra izboljšalo, spim več kot prej in vstanem bolj
spočit. Niti ne vem točno, kaj je k temu pripomoglo, saj
sem preizkušal in testiral kar nekaj predlaganih mi dejavnosti, od meditacije do umirjanja z dihanjem in še
in še ... Vseeno pa moram priznati, da grem največkrat
spat med deseto in enajsto, se sprostim, odslovim slabe misli, in kar hitro me že ni več. Sicer se med drugo in
tretjo uro zbudim, grem na potrebo, odklopim črpalko,
ki jo nadomestim s Stalevom ter Madoparjem in spet
kar hitro zaspim. Če vse našteto primerjam s svojim
spanjem izpred dveh ali treh let, je sedaj prav dobro.
Se pa pojavljajo noči, ko je vse drugače … M. K.
Spomnim se, da smo se pri psihologiji učili, da čez dan
veljajo tri osmice: 8 ur dela, 8 ur razvedrila/rekreacije
in 8 ur spanja. Ne vem, če sem v katerem življenjskem
obdobju imela te osmice v ravnovesju. V mladosti je
bilo spanja največ, v času poklicne kariere je prevladovalo delo, zdaj, v zrelih letih, pa največ časa namenim
ustvarjalnemu razvedrilu. Kot še nekaj parkinsonikov
sem hiperaktivna in nagnjena k deloholizmu. Spat hodim zelo pozno (okoli polnoči), vstajam pa med šesto
in sedmo uro. Jutra imam namreč zelo rada. Ponoči
se v najboljšem primeru ne zbudim, v najslabšem pa
tudi trikrat. Vem, da bi morala v posteljo oditi prej, da
je večerni spanec najboljši, a … ostane samo pri teoriji.
Tudi meditacija in joga mi nista pisani na kožo. Žal se
zavedam vseh napak, toda … M. K. H.
Preden so mi diagnosticirali Parkinsonovo bolezen,
sem spala 5–6 ur na noč. Po potrditvi diagnoze in začetku jemanja zdravil se mi je spanec zmanjšal na le 2–3
ure na noč, nekaj noči sploh nisem spala. Hkrati
se mi je povečala želja po ustvarjanju, zato sem
začela svoj čas posvečati različnim ustvarjalnim
hobijem, kot so pletenje, notranje oblikovanje
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ter oblikovanje in izdelava ročno kvačkanih torbic.
Sčasoma je napredovanje te bolezni začelo vplivati
na moje telo. Kot osebi s Parkinsonovo boleznijo so
mi zdravniki svetovali, naj začnem živeti bolj aktivno,
vendar mi artroza otežuje telesno aktivnost. Odločila
sem se za plavanje, saj je najbolj prijazno do mojih
sklepov. Zaradi covida-19 je bilo nemogoče obiskati
javne bazene, zato smo doma postavili masažni bazen,
ki ga redno uporabljam vsaj 2 uri dnevno. V zadnjih
mesecih običajno začnem s 30–45-minutno masažo,
ki ji sledi sproščeno kopanje v bazenu (36 °C) tik pred
spanjem. To se je izkazalo za koristno, saj že skoraj 3
mesece vsako noč spim 6–8 ur. R. N. Z.
Star sem 60 let in imam PB že 15 let. Pred kratkim
sem bil upokojen, sem namreč profesor v osnovni
šoli. Moj glas je bil tako tih in monoton, da so se
učenci pritoževali, da me ne slišijo. Včasih sem bil
tudi nerazumljiv. Imam DBS. Ponoči imam pogosto
moraste sanje. Na primer, nekdo me hoče oropati, rešim pa se tako, da v sanjah zaprem predal, v katerem
nimam nič. Ponoči kričim, spim od 8 do 9 ur, vendar
moram na uro in pol na WC. Se navadiš. Zoprno je,
da se zbudiš ravno takrat, ko zaspiš. Mislim, da bi
moral več telovaditi, pa se nekako ne spravim k temu.
Opažam, da mi nagaja tudi mišljenje, saj ne zmorem
več deliti. Tudi slinim se precej. Veselijo pa me štirje
vnuki, čakamo petega. M. M.
Stara sem 76 let in imam PB 21 let. Imam DBS, prej sem
imela pa precej let črpalko. Ponoči nimam problemov,
se pa večkrat zbudim, posebej takrat, ko tablete ne
primejo. Kljub DBS moram jemati še 15 tablet. Imam
plenice in mi ni treba na stranišče. Včasih imam privide, a le po malo časa. Vidim ljudi na balkonu, čeprav
jih ni. Zbudim se, če sem žejna, prebava pa je v redu.
Jemljem zdravila za spanje. Sem pa povsem iz sebe, če
kdo dvigne glas. M. K.
Pišem vam v zadevi s spanjem. Kot oboleli s Parkinsonovo boleznijo imam s spancem predvsem v nočnem
času zelo velike težave … Na noč po obrokih spim na
5–10 minut, kar skupno nanese nekje 30–45 minut,
več pa žal ne gre, predvsem se zelo povečajo tiki. Kljub
terapiji je težko … Čez noč si krajšam čas s prebiranjem
člankov, gledanjem YouTuba, gledanjem TV-ja ... I. M.
Glede Štefanovega spanja je pa tako kot pri drugih, ni
idealno. Zvečer sicer vzame tableto Tritico. Do polnoči
se zbudi enkrat ali dvakrat, po polnoči pa zadnje čase
dobro spi, tam do šeste ure. Je pa bilo stanje čisto drugačno pred namestitvijo DBS, takrat sva vsega skupaj
spala po pol ure. Drugače med dnevom čisto lahko
zaspi, tam za 15 minut, potem pa je že ok. Lep sončen
pozdrav iz Prekmurja. Š. D.
Jaz se zbudim ob dveh, potem pa vsako uro. Včasih
imam nemirne noge, takrat ne spim po celo noč, včasih
pa vzamem tableto, potem pa spim še cel dan. Ne vem,
zakaj – ali delam preveč ali premalo. B.

DOBRO JE VEDETI
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Vir: EPDA, https://www.epda.eu.com/sleepwell/

Dobro spanje pri Parkinsonovi bolezni
Če imate Parkinsonovo bolezen in težko
zaspite, niste sami. 90 % oseb s to boleznijo
ima podobne težave. Prepoznavanje vzrokov
za težave s spanjem je prvi korak k njihovi
rešitvi. Moten spanec je lahko posledica
številnih stvari, kot so slaba higiena spanja,
simptomi Parkinsonove bolezni ali zdravila
za njeno obvladovanje.
Za dober spanec ni enotnega recepta. Poskusite se čim
bolj sprostiti in razumeti ter ozavestiti vaše probleme
s spanjem tako, da en teden vodite osnovni dnevnik
spanja – na ta način boste lahko prepoznali največje
težave, pa tudi tiste, ki se jih da najlažje in najhitreje
odpraviti.

Izboljšanje spalnega okolja
Splošna higiena spanja
• Spalnica – spalnica naj bo prostor za sprostitev,
ponoči naj bo hladnejša. Nižja temperatura
omogoča boljše spanje (idealna je 16–18 °C).
• Rutina – držite se vsakodnevne rutine, vključno z
rednimi urami obrokov, telesne vadbe ter rednimi
urami uspavanja in prebujanja.
• Prehrana – izkazalo se je, da ima uravnotežena
prehrana mediteranskega tipa terapevtske učinke
na spanje.
• Fizična aktivnost – redna zmerna do intenzivna
vadba (odvisno od vašega zdravja in okoliščin)
spodbuja spanec in zmanjšuje dnevno zaspanost.

Raztezne vaje in počasne vaje za gibljivost pred
spanjem lahko pomagajo zmanjševati okorelost.
• Ambient v spalnici – vzmetnico pred nakupom
preizkusite tako, da na njej ležite vsaj petnajst
minut, da jo boste lahko ocenili glede na vašo
telesno težo in temperaturo.

Pred spanjem
• Prebava – počakajte nekaj ur, da se vaš obrok
pred spanjem prebavi. Hrana z visoko vsebnostjo
beljakovin lahko ovira delovanje zdravil za
Parkinsonovo bolezen, ogljikovi hidrati pa lahko
povzročijo slabo kakovost spanja.
• Hidracija in dehidracija – približno eno uro pred
spanjem omejite vnos vode, da se ponoči ne boste
zbujali.
• Izogibajte se poživilom – tako alkohol kot kofein
sta odgovorna za slab spanec. Kofein lahko povzroči
potrebo po uriniranju, alkohol pa je dolgoročno
odgovoren za slabo kakovost spanja.
• Sprostitev – pred spanjem si vzemite čas za
sproščanje in uvedite navado, ki spodbuja
relaksacijo, kot je na primer topla kopel, masaža ali
poslušanje sproščujoče glasbe.

V postelji
• Izpostavljenost svetlobi – eno uro pred spanjem
se izogibajte izpostavljenosti modri svetlobi
računalnikov, tabličnih računalnikov in pametnih
telefonov, ki vas »držijo pokonci«. Če lahko, spite
v popolni temi, a vseeno imejte v bližini svetilko, v
kolikor boste ponoči potrebovali svetlobo.
• Razmišljanje o dnevu – izogibajte se vnaprejšnjem
razmišljanju o jutrišnjem dnevu. Pred spanjem
poskusite zapisati svoje misli, da bo vaš um vedel,
da bodo prišle na vrsto kasneje.

Nasveti za lajšanje motenj spanja
Če simptomi bolezni vplivajo na vaš spanec, se
pogovorite z vašim zdravnikom, nevrologom ali
parkinsonsko sestro – lahko vam ponudijo veliko
rešitev.

Kaj vam ponoči krati spanec?
Bolečina, okorelost ali nehoteno gibanje – svojega zdravnika povprašajte o zdravilih za lajšanje
simptomov. V primeru, da zdravila že jemljete,
morda ne učinkujejo najbolje, zato zdravnika
vprašajte glede prilagoditve časa jemanja,
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odmerka ali recepta. Pomagajo lahko tudi
masaža nog, sprostitvene vaje ali topla
kopel pred spanjem.

Nočne more, hoja v spanju in druga nenavadna vedenja med spanjem – parasomnije so skupina vedenj med spanjem,
ki vključujejo reagiranje na podlagi vaših
sanj. Vaše spalno okolje naj bo varno; poskrbite za to, da v vaši spalnici ne bo ovir, in
razmislite, ali ne bi vzmetnice položili nižje
k tlom. Svojega zdravnika vprašajte, če bo pomagala
menjava zdravil ali predpis novih.
Anksioznost in depresija – lahko ju povzročijo spremembe v kemijski sestavi vaših možganov in nekatera
zdravila, ki morda istočasno vplivajo na vaše spanje. S
svojim zdravnikom se posvetujte, ali bi morda pomagali kratkoročni antidepresivi, oziroma poizvedite o
svetovanju ali kognitivno-vedenjski terapiji (KVT), saj se
je to izkazalo za učinkovito.
Pogosto uriniranje – nekatera zdravila, med drugim
taka za povišan krvni tlak, lahko povzročijo pogosto
uriniranje. Enako velja tudi za uživanje slane hrane ali
vnetja mehurja. Poskusite omejiti vnos tekočine pred
spanjem, da se izognete nočnim odhodom na stranišče. Če težko pridete do stranišča, uporabite prenosni
toaletni stol ali posodo za uriniranje.
Dremež čez dan – podnevi poskušajte ostati budni, saj
to vpliva na kakovost spanja ponoči. Če potrebujete nekaj spanca, ga poskusite omejiti na 20 minut. Pomaga
lahko zamenjava dremeža z vadbo na prostem ali z dejavnostmi, ki vas ohranjajo budne. Če menite, da vam
zdravila povzročajo zaspanost, se s svojim zdravnikom
pogovorite o prilagoditvi recepta.
Obračanje v postelji – satenaste rjuhe ali pižama
vam lahko pomagajo, da se v postelji obrnete, čeprav
obenem obstaja večja verjetnost, da boste nenamerno
zdrsnili s postelje, če uporabite oboje hkrati. Ob uporabi

Avtorica: Vida Dežman

Zdravila, ki vplivajo na spanec – včasih
lahko predpisana zdravila ovirajo spanec,
če popustijo ob nepravem času, ali pa
imajo neželene stranske učinke, kot je
nespečnost (to velja za levodopo ali dopaminske agoniste, zlasti če jih jemljete zvečer). Tudi zdravila, kot so diuretiki (tablete
za spodbujanje proizvodnje ter pretoka
urina) in stimulansi, ki se uporabljajo za
zdravljenje posturalne hipotenzije, lahko
vplivajo na spanje. Ključnega pomena za
izboljšanje vašega spanja je, da se v sodelovanju z vašim zdravnikom optimizira čas
jemanja, odmerek in vrsto zdravila. Obstajajo različne vrste zdravil, pomembno je
le, da ugotovite, kaj je najbolj primerno za
vas.

satenastih rjuh je okoli postelje dobro imeti mesta, kjer
se lahko oprimete.
Spalna apneja – če se zbujate z glavobolom ali če vaš
partner pravi, da glasno smrčite oziroma hlastate za
zrakom, imate morda spalno apnejo. Le-to se da olajšati s PAP aparatom, zato se za pravo diagnozo pogovorite
s svojim zdravnikom.

Podrobnejše informacije o spanju dobite na:
EPDA.eu.com/sleepwell
Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije v tem prospektu
ne nadomeščajo nasvetov vašega zdravnika, farmacevta ali
drugega zdravstvenega delavca. Ne prenehajte z jemanjem
zdravil in ne spreminjajte odmerka, ne da bi prej poiskali nasvet pri njih. Čeprav smo s primerno skrbnostjo pazili na to, da
bi zagotovili, da so zgornje informacije točne in posodobljene,
ne dajemo nobenih jamstev ali zagotovil glede točnosti, zaporedja, pravočasnosti ali popolnosti informacij.

Prevod in priredba: Društvo Trepetlika
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Je pandemija imela kaj pozitivnih učinkov
na osebe s Parkinsonovo boleznijo?
Posebna poročila
Avtor: Saskia Mair
Objavljeno: 29. april 2021
Nova študija je pokazala, da so razmere, ki jih je povzročila pandemija covida-19, morda le imele nekaj pozitivnih
učinkov na osebe s Parkinsonovo boleznijo – ter opozorila
na »zahteve in pričakovanja sodobnega življenja«

Osebe s Parkinsonovo boleznijo se soočajo z večjim tveganjem za smrt zaradi covida-19, študije pa so obenem
pokazale, da so razmere, ki jih je ustvarila pandemija,
vplivale na motnje spanja in dostop do zdravil pri številnih obolelih.
Pa je pandemija katerim od parkinsonikov prinesla tudi
kakšne koristi? Nov komentar nakazuje, da bi lahko bilo tako.
V manjši študiji je 67 oseb s Parkinsonovo boleznijo na Švedskem in Danskem izpolnilo vprašalnik o kakovosti življenja,
povezani z zdravjem (t. i. HRQL), depresiji, apatiji, anksioznosti in spanju – o vseh dejavnikih, na katere naj bi v skladu
s splošnim mnenjem pandemija imela negativen vpliv.
Medtem ko so udeleženci poročali o poslabšanju simptomov, vključno z apatijo, depresijo in anksioznostjo, so
znanstveniki med pomladjo 2020 opazili »bistveno boljšo« kakovost življenja v povezavi z zdravjem v primerjavi
z obdobjem pred pandemijo. 88 % udeležencev je povedalo, da so imeli manj motenj spanja, raziskovalci pa so
zaznali tudi izboljšane ocene koncentracije – potencialno
gre za »rezultat zmanjšanja interakcij in življenjskih zahtev med izolacijo«.
»Kakšno olajšanje je, ko se mi ni treba “dokazovati”«
Danske udeležence so v okviru raziskave naprosili, naj
opišejo, kako je covid-19 vplival na njihove družabne

aktivnosti, navade in vsakodnevno življenje. Nekateri so
opazili, kako se je njihovo življenje izboljšalo – vključno z
večjo “preprostostjo”« in zmanjšanim pritiskom.
Eden od udeležencev je zapisal: »Kakšno olajšanje je, ko
se mi ni treba “dokazovati”, niti svojim sorodnikom niti
fizioterapevtu,« drugi pa je dejal: »Pogrešam svoj trening,
svoje vsakodnevne vaje, vendar se na nek način počutim
bolj sproščeno, in tako ali tako lahko stopim v stik s svojimi “kolegi soborci” v našem “virtualnem prostoru” – ta
vidik je zame najpomembnejši«.
Drugi udeleženci so opisovali, kako je pandemija povečala občutek osamljenosti in vplivala na simptome: »Znabiti, da se je moja telesna pripravljenost poslabšala [...],
zdaj sem bolj tog in nimam več toliko energije kot prej,«
je zapisal eden od vprašanih.
»Te ugotovitve so lahko dragocene za opolnomočenje
oseb s Parkinsonovo boleznijo«
Avtorji študije so zlasti ugotovili, da podatki odražajo
povečano stopnjo anksioznosti oziroma tesnobe, ki je
pogost simptom Parkinsonove bolezni. Poudarili so, da
se zdi, da so poročanja o tesnobi iz navedb bolnikov povezana z »rekonstrukcijo običajnega življenja in običajnih
struktur/navad«.
»Zato anksioznost pri ljudeh s Parkinsonovo boleznijo
ni nujno zgolj posledica napredovanja bolezni in
patofiziologije v ozadju. Morda gre za kombinacijo
okoljsko pogojene ranljivosti zaradi sprememb, strategij
spoprijemanja in osebnostnih lastnosti; dejavnikov, na
katere verjetno vpliva kriza, kot je pandemija covida-19.«
Vendar so raziskovalci sklenili, da »takojšnje negativne
posledice obdobja covida-19 na osebe s Parkinsonovo
boleznijo ne bodo tako resne, kot se je pričakovalo«.
Zapisali so: »Morda lahko osebe s Parkinsonovo boleznijo
pridobijo boljšo HRQL z bolj “čuječnim življenjem”, ki ga
spodbujajo manjša pričakovanja in počasnejši tempo
med življenjem v pandemiji.
»Te ugotovitve so lahko dragocene za opolnomočenje
oseb s Parkinsonovo boleznijo, saj kažejo, da lahko
nekatere zahteve in pričakovanja sodobnega življenja,
za katera smo menili, da so normalna, nehote zmanjšajo
kakovost življenja pri Parkinsonovi bolezni."

Prevod in priredba: Društvo Trepetlika
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Znanstvena razlaga vpliva hoje na naše
možgane
Če želimo na svet gledati bolj pozitivno, je najlažji način,
da to dosežemo, hoja na svežem zraku v neokrnjeni
naravi. Redna vadba deluje antidepresivno in antianksiozno. Nekateri znanstveniki so mnenja, da zelena in
modra barva spreminjata valove možganov, tako da to
občutimo kot veselje, hkrati pa se ne ubadamo s stvarmi, zaradi katerih smo zaskrbljeni in potrti. Pohodništvo
je torej učinkovit boj proti depresiji in drugim psihološkim motnjam. Življenje v sožitju z naravo prispeva tudi
k učinkovitemu in kreativnemu reševanju problemov,
izboljšuje koncentracijo, vliva voljo do življenja ter krepi
pozitiven odnos do okolice in samega sebe. Najnovejše
raziskave potrjujejo, da redno gibanje zavira celo pojav
demence in njeno napredovanje. Učinkovito pospešuje
rast zdravih celic povsod po telesu.
Nič ni lepšega kot biti nekje globoko v gozdu, popolnoma ločen od družbe. Zagotavlja nam nepojmljiv
občutek mirnega zavedanja. Edini zvoki so tvoje dihanje, stopinje, veter, šumenje dreves. Toda dejstvo
je, da se vse preveč redko srečamo s takšno izkušnjo. Vse več ljudi se v mestih oddaljuje od narave.
Veliko mest ima lepe parke, vendar njihov obisk
ni povsem enak kot biti na podeželju oz. v naravi.
Dejansko obstajajo jasni dokazi, da so ljudje, ki
cenijo naravo in si prizadevajo, da preživijo čim več
časa v njej, srečnejši, bolj zdravi in bolj ustvarjalni.
Narava zmanjšuje stres, pomaga nam najti pomen
in se povezati z našimi resnicami.
Številne raziskave so pokazale, da hoja prepolovi
možnosti zbolevanja za Alzheimerjevo boleznijo in
pozitivno vpliva na obolenja s Parkinsonovo boleznijo.
Tudi lagodna hoja v hribe pospešuje presnovne procese, ki blagodejno vplivajo na vse sisteme in organe,
podaljšujejo mladost ter upočasnjujejo staranje.
Pravijo, da je hoja najboljše zdravilo za slabo voljo in da
nam pomaga »izklopiti« možgane. Ko nam to uspe, se
možgani namreč transformirajo. Čas, preživet v naravi,
kjer ni veliko ljudi in hrupa, ljudem pomaga, da umirijo
svoj um.
Hoja v naravi tudi krepi naš imunski sistem in naše mišice. Obstajajo številni dokazi, da kemikalije, ki jih
oddajajo rastline, znane kot fitocidi (eterična olja iz
lesa), pomagajo okrepiti imunski sistem ljudi, ki so
jim izpostavljeni. Rastline jih oddajajo, da se zaščitijo pred žuželkami in gnitjem. Te naravne uničujoče
celice so vitalne za naš imunski sistem, saj lovijo in
ubijajo tumorje ali okužene celice.

Pohodništvo je ena najbolj zdravih dejavnosti. Med
preprostim 60-minutnim pohodom lahko pokurimo do
500 kalorij. Prav tako je lažje hoditi kot teči, saj pri teku
precej pritiskamo na sklepe. Blagodejni učinki pa se še
povečajo, če v naravi preživimo več časa.
Redno posvečanje hoji vpliva na splošno počutje, izboljšuje spanec in razpoloženje ter povečuje delovno storilnost.
Pravzaprav vsakodnevna rekreacijska hoja preprečuje
srčne motnje in motnje krvnega obtoka. Zelo veliko
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koristi bodo imeli tisti, ki so že preboleli srčni infarkt, njim
se hoja najbolj priporoča. S hojo mišice dobijo več krvi in
tako je tkivo bolje prekrvavljeno, zlasti v nogah. Gibanje
že v splošnem poživlja krvni obtok, in to uravnoteženo.
Hoja ne zahteva veliko naporov, zlasti če jo mahnemo
na sprehod po ravnem. Med hojo srce ni izpostavljeno
posebnemu naporu, ki bi ga ogrožal. Tek je na primer
umesten le za osebe, ki so že nekoliko telesno utrjene.
Hoja je primerno sredstvo za vsakodnevno sproščanje
in boj proti stresu. Hoditi pomeni posvetiti nekaj časa
samemu sebi. Prav zato je hoja idealna fizična in psihična
vadba za vse, ki preživijo večino svojega časa v pisarni,
imajo preveč kilogramov ali so psihično obremenjeni.
Zagotovo ni boljšega občutka kot ta, da ste prispeli na
vrh oziroma cilj. Ta posebna zadetost od adrenalina in
dosežkov v vas spodbudi večjo količino hormonov sreče,
dopamina in serotonina.
S pohodništvom ljudje oživijo. Z vsakotedenskimi obiski čudovitih gorskih vrhov se pohodniki počutimo žive in polne
zadovoljstva. Hoja za nas ne pomeni tekmovanje z drugimi,
ampak s samim seboj. Osvojitev vrhov ni le fizičen izziv, ampak tudi psihičen, saj se je potrebno prepričati, da to zdržite
vse do cilja. Naučili se boste živeti za trenutke, postali boste
samozavestni in komaj čakali na naslednji podvig.
Biti zunaj na soncu, ki telesu zagotavlja vitamin D, je koristen ter zdrav razlog za naše kosti, zobe in kožo, ki pomaga
preprečevati osteoporozo. Ne le, da boste s preživljanjem
prostega časa na soncu pridobili obarvano kožo, ampak
boste z vitaminom D pomembno vplivali na svoje zdravje,
saj ta vitamin spodbuja hormon sreče, regulira rast celic

in ima zelo pomembno vlogo pri imunskem sistemu oziroma odpornosti.
Pohodništvo je skorajda edina vadba, ki ni starostno
omejena, kajti z njim se lahko ukvarja vsakdo. Z vsakim
korakom, ki ga naredite, si podaljšate življenje in zmanjšate tveganje za nastanek številnih srčno-žilnih bolezni,
rakavih obolenj, diabetesa, debelosti, tesnobe in depresije. S hojo boste ohranjali mišično maso, vzdrževali
kostno gostoto in krepili vezivno tkivo. Ker pohodništvo
pospešuje presnovo, uravnava tek in zmanjša željo po
sladkem, vpliva tudi na delež telesne maščobe.
Poleg tega, da zdravi depresijo, aktivnost oz. hoja v
naravi tudi izboljša spomin, zmanjša stres, poveča
samozavest in spodbudi izločanje endorfinov.
Najboljše sredstvo za tiste, ki se počutijo osamljene ali nesrečne, je, da preprosto greste ven. Narava je pripravljena
in vas čaka, da vam prinese užitek. Vse, kar morate storiti,
je, da »odložite« vse svoje skrbi, zadihate in jo spoznate.
Uživajte v naravi!

Za potrebe Klepetalnice sem te misli zbrala
Danica Kocbek
Viri:
1.

https://aktivni.metropolitan.si/ostali-sporti/hoja-in-pohodnistvo/
prednosti-hoje/

2.

https://aktivni.metropolitan.si/moja-diagnoza/s-hojo-za-zdravje-in-protistresu/

3.

https://aktivni.metropolitan.si/moja-diagnoza/7-prepricljivih-razlogovzakaj-bi-se-morali-vsi-lotiti-pohodnistva/

4.

https://likeout.net/zdravje-sport/znanstvena-razlaga-hoje-glede-vplivana-nase-mozgane/

5.

https://www.abczdravja.si/mozgani-in-zivcni-sistem/mozgani-organvsezivljenjskega-ucenja/

Spis o sosedinem padcu
Bilo je sredi novembra leta 2020. Bila je sreda in
šolali smo se prek Zooma. Takrat sem imel veliko
pavzo in lahko sem počival. Približno ob štirih je
k nam pritekla sosedova Lili, stara 4 leta. Vedel
sem, da se bo spet hotela igrati. Mame in očeta
ni bilo in zanimalo me je, kje sta. Lili mi je rekla,
da je naša soseda padla z lestve, ki je postavljena
pod brajdo. Vsi smo odhiteli do nje in moja mami
je imela s seboj veliko odej, da smo jo pokrili, ker
je bil mraz. Mami nas je poslala domov. Bil sem
v skrbeh, saj ima soseda Parkinsonovo bolezen.
Zaradi tega zmeraj nosi majhno torbico, iz katere
gledajo cevke. Ta gospa je zame dobra soseda,

do nas je zmeraj prijazna in smili se mi zaradi te
bolezni, ker vem, da ji ni lahko.
Odšli smo domov. Stekel sem v sobo, se zaklenil in
začel jokati. Takrat sem razmišljal samo slabe stvari.
Ko je minilo nekaj časa, sem zaslišal sireno. Nisem
hotel gledati skozi okno, saj mi je bilo zelo hudo.
Končno sem vendarle pogledal in videl, da je ponesrečenka že v rešilcu. Obrisal sem solze, saj je bila že
pod nadzorom zdravnika. Ko je minil dan, sem mami
vprašal, če so iz bolnišnice že sporočili kaj o njej.
Dejala mi je, da je že prišla domov in da je vse v redu.
Takoj mi je odleglo in počutil sem se dobro.
Mark Oblak, 7. razred
Osnovna šola Naklo
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Prosti čas
Pri današnjem hitrem življenjskem tempu vse bolj cenimo
čas, ki si ga vzamemo samo zase, saj si tako oddahnemo
od stresnosti dela in obveznosti, upočasnimo ritem in si
naberemo sveže energije. To je čas, ki si ga vzamemo, da
se posvetimo dejavnostim, ki nas osrečujejo, navdajajo
z notranjim zadovoljstvom in izpopolnjujejo. Prosti čas
mnogi izkoristijo za združevanje prijetnega s koristnim
– takrat lahko veliko naredimo za svoje zdravje, izobraževanje in osebnostno rast.

Zakaj je pomembno, da se posvetimo tudi
prostemu času

predstavlja izražanje samega sebe. Prostočasne dejavnosti človeku tako omogočajo vsestranski razvoj osebnosti.

Počitek
Prva in glavna naloga prostega časa je počitek. Prosti čas
je pomemben, ker posamezniku omogoča, da se spočije
in sprosti, da se tako rekoč obnovi.

Oblikovanje osebnosti
Prostočasne dejavnosti človeka prav tako vzgajajo in ga
pripravljajo za življenje.

Izboljšanje telesnega in duševnega zdravja

Prostočasne dejavnosti izboljšujejo kakovost našega
življenja in naše psihofizično zdravje. Poleg tega, da uravnovešajo življenjski ritem in odpravljajo posledice stresa,
lahko z njimi pridobimo nova znanja in veščine ter tako
krepimo svoje kognitivne sposobnosti. Po drugi strani z
dejavnostmi, ki jih opravljamo v družbi, utrjujemo prijateljske in družinske vezi – te pa spadajo med ključne
dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo v življenju.

Aktivno preživljanje prostega časa, npr. ukvarjanje z
neko obliko športa ali rekreacije, lahko pozitivno vpliva
na splošno stanje organizma in prispeva k izboljšanju
telesne zmogljivosti posameznika.

Dan povprečnega posameznika se začne z jutranjim vstajanjem in konča z večernim spanjem. Medtem počne stvari,
ki so mu v navadi, ki jih počne za plačilo, iz veselja, zaradi
obveznosti, zase ali za druge. Ne glede na starost človek
potrebuje čas zase, za svoje želje, ideje, počitek, sprostitev.
Potrebuje čas, ko je brez skrbi in uživa. Prosti čas je torej
čas, ko si svobodno in s svojo lastno voljo organiziramo
dejavnosti, ki nas veselijo in tudi vsaj malo osvobodijo
vsakdanjih strahov in skrbi. Pravzaprav lahko ima vsak posameznik svojo definicijo tega, kaj mu prosti čas pomeni.

Najpomembnejše koristi prostega časa

Prosti čas je tudi sredstvo, ki pomaga pri soočanju z
depresijo. Ob debati na to temo smo ugotovili, da imajo
mladi člani srečo, da so vključeni v Društvo Trepetlika,
kjer se vsakih štirinajst dni dobijo na srečanjih prek Zooma in si izmenjajo koristne informacije na različne teme.
Ugotovili smo tudi, da imamo preveč želja in interesov za
različne dejavnosti, vendar nobene ne dokončamo.
Za nekatere od nas prosti čas predstavlja druženje s prijatelji, branje knjige, ribolov, balinanje, pa tudi kvačkanje,
pletenje, sprehodi v naravi, namizni tenis, petje, igranje
na instrument …

Načini preživljanja prostega časa
Ločimo tri funkcije prostega časa:
• počitek
• razvedrilo
• razvoj osebnosti

Pomembnost prostega časa
Prosti čas nedvomno vpliva na človekovo življenje. Pri
tem gre za dejavnosti, ki jih svobodno izbiramo. Prosti čas

Dodatna izobrazba
Prosti čas ima pomembno vlogo pri dodatnem izobraževanju in izpopolnjevanju posameznikov.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zmanjšanje ravni stresnih hormonov
duševna in telesna sprostitev
boljše razpoloženje in počitek
boljši medsebojni odnosi ter večja strpnost in
razumevanje v odnosih
krepitev družinskih vezi
krepitev občutka svobode
boljša samopodoba
izražanje ustvarjalnosti
pridobivanje znanja
zavedanje o vrednosti kulturne in zgodovinske
dediščine

Za vsakogar pride čas, ko mora zavihati rokave in na
vrh svojega seznama obveznosti uvrstiti sebe.

Pripravila: Mirjam Kocjan
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Podporniki v letu 2021
ABBVIE

LA & CO D.O.O.

AMO MONT D.O.O.

MDT&T D.O.O.

DROZG GREGOR

MEDIS, D.O.O.

GEBERIT, PRODAJNO PODJETJE IN
PROIZVODNJA D.O.O.

MEDTRONIC D.O.O.

GEN-I, D.O.O.

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

HALDER D.O.O.

ORION PHARMA D.O.O.

INOTHERM D.O.O.

POŠTA SLOVENIJE D.O.O.

KIKEL MILAN S.P.

ROCHE FARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O.

KRKA D.D., NOVO MESTO

WALCH D.O.O.
ZALOKER & ZALOKER D.O.O.

Podpornik Društva Trepetlika ste lahko tudi vi! Kako?
Če želite pomagati Društvu Trepetlika,
nam lahko namenite delček svoje
odmerjene dohodnine. S tem sami ne
boste prikrajšani, Društvo Trepetlika
pa bo prav zaradi vas izvedlo kakšno
aktivnost več.

Kako to storite?
Izpolnite obrazec, ki ga najdete na eni izmed naslednjih strani, in ga
pošljite na pristojni davčni urad oziroma na: FURS, Davčna ulica 1,
1000 Ljubljana.
Lahko pa ga prinesete svojemu regijskemu vodji ali ga pošljete na sedež
Društva Trepetlika.

TREPETLIKA, junij 2021

Vabilo
Dragi bolniki, bolnice,
bolezen se je vrinila v vaše življenje kot nepovabljen in nezaželen gost. Parkinsonova bolezen
je preizkušnja za celotno življenje. V Društvu Trepetlika vam želimo stopiti naproti, vam
pomagati. Nasveti, informacije o bolezni, izmenjava dobrih praks z obolelimi ter njihovimi
svojci in strokovna podpora različnih strokovnjakov s področja obravnave PB bolnike
opogumljajo in pozitivno motivirajo.
Izrednega pomena je, da se čimprej in na primeren način podučite o bolezni, njenem poteku
in čim boljšem sobivanju z njo. Ob ustreznih informacijah, ki so dobro podane in razumljene,
je življenje z boleznijo tako za obolelega kot njegove najbližje lažje.

Zaupajte nam in sprejmite našo pomoč!
Društvo Trepetlika skupaj s strokovnjaki, specializiranimi za obravnavo Parkinsonove bolezni,
organizira

Šolo za novodiagnosticirane obolele s PB in njihove svojce.
V šolo ste vabljeni vsi oboleli, ki ste na novo diagnosticirani. Obenem so dobrodošli tudi vaši
svojci, kajti tudi oni so pomemben člen v dobri obravnavi vsakega kroničnega bolnika.
Vas in vaše svojce bodo strokovnjaki za obravnavo Parkinsonove bolezni v Šoli seznanili z
različnimi vidiki bolezni, z njenim potekom in načini njenega obvladovanja.
Šola bo trajala dve šolski uri, informacijo o točnem datumu in kraju izvedbe (preko spleta ali v
živo) pa boste dobili po vaši prijavi.
Če se želite udeležiti Šole za novodiagnosticirane obolele s PB in njihove svojce, ste vabljeni,
da se prijavite po elektronski pošti na: drustvo_trepetlika@t-2.net.

Udeležba je brezplačna, prisrčno vabljeni!
Društvo Trepetlika
Pri izvedbi nas podpira:

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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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: _________________________________________________________________________________________
Datum rojstva: _________________________________________________

Bolnik

Skrbnik (označi)

Naslov (ulica, poštna številka in pošta):
_____________________________________________________________________________________________________
Telefon: _______________________________________ E-pošta: ______________________________________________
V društvu se zavezujemo, da bomo zbrane podatke obdelovali v skladu s 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 brez vašega soglasja ne bomo posredovali tretjim osebam.
Izpolnjeno pristopno izjavo nam pošljite na e-naslov: drustvo_trepetlika@t-2.net ali po pošti na naslov:
DRUŠTVO TREPETLIKA, Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana.
Zanima nas, kje ste izvedeli za Društvo Trepetlika: ___________________________________________________
Ali bi želeli prejeti obrazec za namenitev dela dohodnine Društvu Trepetlika?

DA

NE

(označi)

Z oznako X 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, in sicer tako, da nam pišete na naslov: Društvo Trepetlika, Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana
ali na e-naslov: drustvo_trepetlika@t-2.net.
Letna članarina za leto 2021 znaša 15 EUR na osebo; poravnate jo z nakazilom na naš TRR:
SI56 0201 4001 6407 805 (pripis: ČLANARINA 2021, ime in priimek člana/-ov)
ali po vnaprejšnjem dogovoru na sedežu društva.
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 ali 031 337 752;
e-pošta: drustvo_trepetlika@t-2.net
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PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:
_____________________________________________
(Ime in priimek davčnega zavezanca)

_____________________________________________
(Podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

_____________________________________________
(Poštna številka, ime pošte)

Davčna številka

_____________________________________________
(Pristojni davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije
Ime oziroma naziv upravičenca

Ime oz. naziv upravičenca
Društvo Trepetlika

Davčna številka upravičenca
7

3

9

3

1

2

5

0

Odstotek (%)
1,00 %

V/Na ___________, dne__________________________
Podpis zavezanca/ke

Izpolnite obrazec s svojimi podatki, ga natisnite in podpišite, nato pa ga pošljite nazaj na Društvo Trepetlika (Šišenska
cesta 23, 1000 Ljubljana) ali pa ga odnesite oziroma pošljite na enega od bližnjih finančnih uradov, na primer:
•
•
•
•
•

Finančni urad Maribor, Titova cesta 10, 2502 Maribor;
Finančni urad Ljubljana, p. p. 107, Davčna ulica 1, 1001 Ljubljana;
Finančni urad Nova Gorica, p. p. 45, Ulica Gradnikove brigade 2, 5001 Nova Gorica;
Finančni urad Celje, p. p. 2399, Aškerčeva ulica 12, 3102 Celje;
Finančni urad Novo mesto, p. p. 380, Kandijska cesta 21, 8001 Novo mesto itd.
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TREPETLIKA
Plačilo članarine
za TEKOČE leto
Čeprav je lani in letos odpadla večina dogodkov,
društvo kljub temu deluje s polno paro in se tudi pripravlja na čas, ko se bomo lahko spet družili »v živo«.
Zatorej želimo vse tiste, ki še niste poravnali letne
članarine za leto 2021, prijazno spomniti, da to storite
z nakazilom na društveni transakcijski račun:

SI56 0201 4001 6407 805
Pripišite Članarina za leto 2021, navedite svoje ime in
priimek. Članarino lahko nakažete tudi prek spletne
banke ali pokažete zgoraj napisano številko računa
bančnemu uslužbencu, ki vam bo izvedel plačilo in
izdal potrdilo.

Letna članarina znaša 15 evrov na osebo.

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
Uredništvo:
Magda Kastelic Hočevar, prof.,
in Mirjam Martini Gnezda
Lektura:
Nika Verlič
Fotografije:
Davor Lovinčič,
Miran Jurišič, Mirjam Martini Gnezda
Tisk:
Art d.o.o. 32, Žabarjeva 2, Ljubljana
Naklada:
1.400 izvodov
Ljubljana, junij 2021

Dragi člani in bralci našega glasila,
prisrčno ste vabljeni, da soustvarjate
Trepetliko. Vaše članke, misli in
fotografije nam lahko vedno pošljete

ZAHVALA: Prav posebej se za njegovo pomoč in
angažiranost pri fotografijah zahvaljujemo
fotografu Davorju Lovinčiču, ki je prispeval tudi
naslovno fotografijo — Tulipan v mehurčku.

na društvo. Naslednjič jih bomo,
primerno lektorirane in urejene, z
veseljem vključili.

Obvestilo: Fotografije so nastajale v obdobju zadnjega
leta in pol, zato so druženja na nekaterih obeležena po
načinu, ki je veljal pred koronačasom.

SMEH NI GREH
Leta 1990 so mislili, da bomo leta 2020 imeli leteče avte ...
ampak mi se sedaj učimo, kako se umivajo roke.
Smeh je pol zdravja, polovica je pa izolacija.
Že Zoran Predin je pred leti napovedal: »Gate na glavo pa
dva svinčnika v nos.« Sedaj pa imamo: »Masko na glavo,
pa palčko v nos!«

Tisti, ki mize na terasah zasedate zato, da 2 uri sedite ob
prazni skodelici kave in buljite vsak v svoj telefon: Ostanite doma!
Društvo psihologov Slovenije obvešča sodržavljane, da je
pogovor s stenami, lončnicami in lonci v času epidemije
normalen. Pomoč poiščite le, če vam začnejo odgovarjati.
Po hrvaških plažah že postavljajo spominske plošče. Na
njih piše: Tukaj so nekoč ležali Slovenci.

ZA KONEC
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Avtorica fotografije: Nina Menard

Kaj pa … globalizacija?
Preden odložite časopis, vas na zadnji
strani vabim k razmisleku o globalizaciji,
digitalizaciji, nenehnem hitenju ter moči, ki
jo pravzaprav imamo mi sami.
Da se svet zelo hitro spreminja, čivkajo
že ptički na veji. Dandanes zelo pogosto
omenjamo izraz globalizacija, čeprav sam
pojem sega daleč nazaj v zgodovino. Zaradi
globalizacije se svet po eni strani zdi bolj
odprt, povezan, dosegljiv, po drugi pa zaradi
hitrega napredka vidimo tudi slabe stvari.
Zdi se, da so tisti, ki se zmorejo prilagoditi
hitremu tempu in sprejeti prave odločitve ob
pravem času, res prave zvezde. Kamorkoli se
obrnemo, povsod sam uspeh. Zakaj potem
vse več onesnaževanja, brezposelnosti,
razlik? Vse to in še več je druga stran medalje,
ki ni samo bleščeča.
Globalizacija ima zagotovo potencial za izboljšanje tega
sveta, hkrati pa veča neenakost med ljudmi – med drugim
v družbi, ekonomskem, zdravstvenem in pokojninskem
sistemu, politiki ter kulturi.
Koristi nenehnega izumljanja novih tehnologij in njihovo
uvajanje se mi zdijo za napredek sveta izrednega pomena.
Kajti: kdor zaspi, odpade. Čeprav je pri tem poudarek bolj
na sodobnem poslovnem okolju, pa se mi zaradi narave
mojega dela z ranljivo skupino obolelih s Parkinsonovo
boleznijo in njihovimi svojci pogosto zastavlja naslednje
vprašanje: Kaj pa oni? Digitalizacija se je pri njih ravno
tako vpletla in (p)ostaja pomemben del njihovih življenj.
Po eni strani jim je sedaj olajšan dostop do storitev in
informacij, lažje je tudi marsikatero opravilo; po drugi
strani pa vsi spremembam preprosto ne zmorejo slediti.
Pospešeno prihajajo telemedicina, e-oskrba na domu,
mobilna aplikacija e-Zdravje in še in še bi lahko naštevali.
Naj omenim samo elektronsko napotnico. Zame je super,
za mojo mamo tudi, ker ji vse uredim jaz. Kaj pa je potem
s tistimi, ki takšnim novostim ne morejo (tako hitro) slediti, ki nimajo nikogar, ki bi jim pomagal? So za odpis?
Rešitev vidim v tem, da se nove tehnologije uvaja po
pameti in čim bolj prilagojeno z mislijo na ranljive. Pri

digitalizaciji nujno potrebujemo tudi pomoč države. Le
tako bomo lahko vsi vsaj približno enakopravni člani
družbe.
Izrednega pomena se mi zdi, da se v tem hitro spreminjajočem se času včasih tudi ustavimo, zazremo vase in
pogledamo na sočloveka. Vsi imamo pri sebi čarobno
paličico. Z dobrim dejanjem, pozornostjo do sočloveka,
strpnostjo, razumevanjem in sprejemanjem drugačnosti,
z upoštevanjem modrosti, ki smo jih spoznali tokom
življenja, imamo prav tako možnost spreminjati svet na
bolje.
Odločitev je torej do določene mere tudi v naših rokah.
Izkoristimo to in v najboljši možni meri poskrbimo zase,
za svoje potrebe ter potrebe sočloveka.
Prav za to se trudimo tudi v Trepetliki. Povezujemo se
s svetom, se po svojih najboljših močeh in zmožnostih
posodabljamo, uvajamo nove dejavnosti. Obenem pa
ohranjamo dobre prakse delovanja in vam vseskozi nudimo karseda vsestransko podporo. Z zaznanimi težavami
in izzivi vztrajno seznanjamo odločevalce, zaposlovalce,
politike ter splošno javnost. Svoj prostor v naši družbi
želimo tudi zase, kajti mnogo ji lahko še doprinesemo.
Pa smo uspešni? Včasih bolj, včasih manj; uspeh na trenutke pride zelo hitro, drugič spet izredno počasi.
Skupaj bodimo vztrajni, zaupajmo vase in uporabljajmo
svoje čarobne palčke. Vi, dragi oboleli in vaši svojci, pa ste
vabljeni, da sprejmete pomoč, ki vam jo nudi Trepetlika,
in tudi z našo podporo soustvarjate svoj boljši jutri!
Naj zaključim s svojim priljubljenim stavkom, ki ga je že
stoletja nazaj izrekel Galileo Galilei: Eppur si muove … In
vendar se vrti …
Lepo poletje vam želim in upam, da jeseni spet združimo
moči!

Mirjam Martini Gnezda
Vodja projektov
Društvo Trepetlika
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