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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 potekala v torek, 14. 9. 2021 s pričetkom ob 18.00 uri preko spleta. Povezavo na 
srečanje boste dobili vsi prijavljeni na dan izvedbe. 
 

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: 
 

 

mailto:drustvo_trepetlika@t-2.net
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O Trepetliki 
 

Trepetlika je društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami. V 
Sloveniji živi vsaj 9.000 obolelih; po svetovnih projekcijah se bo število obolelih v prihodnje 
znatno povečalo.  

V Društvu Trepetlika, ki je edino tovrstno v Sloveniji in ima status humanitarne ter prostovoljne 
organizacije, tej ranljivi skupini v sodelovanju s strokovnjaki za obravnavo PB že 31 let nudimo 
vrsto podpornih aktivnosti, s katerimi se obvladuje potek bolezni in podaljšuje samostojno 
življenje.  

V društvu je okoli 1.200 članov iz vse države, programe pa izvajamo na državni in lokalni ravni.  

Pri našem delovanju smo izredno uspešni. Pred epidemijo koronavirusa smo na srečanja in 
delavnice vsako leto privabili okoli 1.500 udeležencev, tako da ocenjujemo, da se je v zadnjih 5 
letih pred omenjenim obdobjem različnih društvenih dogodkov udeležilo več kot 7.500 oseb. 
Ob upoštevanju aktualnih predpisov trenutno pretežno delujemo preko spleta, telefona in 
drugih medijev; takoj ko bo mogoče, pa bomo naše dejavnosti zopet izvajali v živo. 
 

Uspeh nam priznavajo tudi slovenski nevrologi. Ti potrjujejo, da se z aktivno udeležbo na 
društvenih dogodkih, kot so strokovna predavanja, različne oblike gibanja, druženje in 
izmenjava mnenj ter dobrih praks, pri bolnikih podaljša dobro začetno obdobje, v katerem 
zdravila še odlično upočasnjujejo bolezen in lajšajo simptome. 
 

V zadnjem času se močno krepi tudi naše zagovorništvo, saj nas zaradi prihajajoče pandemije 
Parkinsonove bolezni čaka veliko izzivov. Da bomo dosegli vse svoje cilje in pomagali kar 
največjemu številu obolelih in njihovih svojcev, se trudimo še bolj angažirati odločevalce. Le-ti 
bolezen in stiske obolelih slabo prepoznavajo, to pa ima dolgoročne posledice. 
 

CILJ Društva Trepetlika je, da izobraženi, osveščeni in opolnomočeni oboleli čim dlje ter v 
največji možni meri ohranijo samostojnost in imajo čim boljšo kvaliteto življenja. Pri tem pa 
ne pozabljamo na svojce – tudi oni potrebujejo podporo, Parkinsonova bolezen je namreč 
bolezen vse družine. 

Pridružite se nam! 
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