
Glasilo društva bolnikov s parkinsonizmom in drugimi 
ekstrapiramidnimi motnjami
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December – mesec lepih želja 
in dobrih mož

NAMESTO UVODA

Zadnji dnevi decembra so priložnost za druženje s pri-
jatelji, za pogovor s sosedi,  uživanje v krogu tistih, ki jih 
imamo najraje. In spet postanemo mladi. 

Mark Avrelij je že okoli leta 150 n. št. izrekel modro misel: 
»Mladost ni le eno od obdobij v življenju, ampak predvsem 
stanje duha. Je izraz volje in občutkov. Predstavlja zmago 
poguma nad strahopetnostjo, zmago iznajdljivosti in 
podjetnosti nad vdajanjem udobnemu in brezskrbnemu 
življenju.«

December je mesec dobrih želja, radosti, veselja, 
upanja in spominov na trenutke, ko nam je bilo še 
posebej lepo bodisi z družino bodisi s prijatelji. Ko so 
nas prevevali toplina, povezanost, solidarnost, sočutje, 
tovarištvo, mir in medsebojno spoštovanje.

Upam, da boste med vsem doživetim v iztekajočem se 
letu našli tudi kaj dobrega.

Pomislite, koliko novega ste se v zadnjem letu naučili. 
Z zdravnikom se pogovarjate preko elektronske pošte, 
telovadite preko video-povezave na računalniku, preko 
spletnega orodja Zoom se udeležujete srečanj.

Poskrbite, da lučka upanja v vas nikoli ne ugasne, poi-
ščite v življenju ljudi, na katere se boste lahko naslonili v 
najtežjih trenutkih, ljudi, ki vam bodo v oporo in tolažbo 
v najbolj temnih dnevih. V prihodnjem letu pa vam želim, 
da bi znali in zmogli premagati vse težave, ki jih bo na vašo 
pot prinesla bolezen in da bi uživali v vsakem trenutku.

Vaša urednica 

Magda Kastelic Hočevar

December je mesec obračunov in inventur, ko odšteva-
mo dneve do konca leta ter preštevamo svoje dosežke 
in osebne uspehe. A kaj je dosežek, kaj je uspeh? Morda 
zadetek na loteriji? Nakup novega stanovanja, apartmaja 
na morju, avtomobila? Dvig delnic? Nič od tega. Poznate 
pesem ansambla Mihe Dovžana Dobra volja? Takole poje: 
»Imel sem lepo dekle, pa me zapustilo je, sem domačijo 
imel, pa mi pogorela je. Vina poln sod sem imel, pa se 
posušilo je, rožic poln vrt sem imel, toče jih pobila je. 
Sem denarja imel na kupe, miši so ga zglodale, zdaj edino 
dobra volja mi ostala je. Kaj pa to meni mar, drugo dekle 
našel bom, kaj me briga denar, drugega zaslužil bom, 
novo hišo si bom zgradil, novih rožic nasadil, sladko vince 
prideloval, dobre volje bom ostal. Kar zadeva dobro voljo 
na pretek jo še imam, pridite kdaj naokoli, tudi vam jo 
dam.«

Ja, ja. Dobra volja je največji dosežek, naš največji osebni 
uspeh – biti dobre volje, čeprav ni posebnih pogojev 
zanjo, imeti optimističen pogled na svet, biti v sožitju z 
drugimi in s samim seboj. Notranji mir je krona vsega. 
Pika na i. Češnja na torti.

Pa se znamo umiriti, za trenutek pregnati črne misli? Si 
dovoliti priznati tako slabosti  kot dosežke, četudi majhne 
in komaj zaznavne. V letu s tremi dvojkami so bili in vzpo-
ni in padci, sončni in megleni dnevi, mi pa zdaj radostni 
zdaj potrti.  
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Cvetka Pavlina Likar,  
predsednica Društva Trepetlika

Končuje se zanimivo leto treh dvojk. V začetku nam je naga-
jal covid, ki se še kar noče povsem posloviti. Odgovornost, 
da ne zbolimo, je predvsem prepuščena nam samim, ob-
našati se moramo odgovorno do drugih in do sebe.

Življenje je sedaj postalo bolj sproščeno, kar nam je 
omogočilo vrsto aktivnosti v živo. Nekaj jih še vedno 
izvajamo preko zooma, ker ugotavljamo, da ima izvajanje 
aktivnosti preko spleta kar nekaj prednosti. Vključijo  se 
lahko člani iz cele države in je število udeležencev tako pre-
cej večje kot pri izvedbi v živo. Izvajamo tudi kombinirane 
vadbe, istočasno v živo in po spletu.

Mnogi se radi udeležujejo aktivnosti kot so: ples, pilates, 
psihološka podpora, čaša energije, fizioterapija, srečanja 
mladih.  Večino teh dejavnosti Trepetlika financira iz pri-
dobljenih projektov pri Ministrstvu za zdravje in Fundaciji 
za invalidske in humanitarne dejavnosti, čašo energije in 
srečanja mladih pa vodita prostovoljno čašo Meta Stošicki  
in mlade Danica Kocbek. Plačamo samo predavatelje, če 
jih voditeljici povabita na srečanje.

Vsekakor moram pohvaliti naše igralce namiznega tenisa. 
Posebna pohvala gre Vinku Kurentu in glavnemu trenerju 
Gregi Komacu, ki sta pred dvema letoma začela spodbujati 
člane, da se začno ukvarjati s tem, ne tako lahkim športom. 
Rezultati so izredni, »ping pong« se širi po enotah Trepetlike 
in spremembe počutja in gibljivosti pri obolelih so že 
dobro vidne. Nekatere zgodbe presenečajo in spodbudno 
bi bilo, da bi jih opisali bolniki kar sami. Treba je dodati, 
da so sredstva za izvajanje namiznega tenisa, za plačilo 
trenerjem, najem dvoran in za udeležbo na svetovnem 
prvenstvu oseb s Parkinsonovo boleznijo v Puli, pridobili 
igralci v okviru svojih zmožnosti pri donatorjih in sponzor-
jih kar sami. Kaj več je o namiznem tenisu zapisano še v tej 
Trepetliki.

Sicer pa smo svoje dejavnosti letos izvedli v celoti, oziroma 
še bolje, kot smo načrtovali.

Oba tabora pod strokovnim vodstvo sestre Lidije (dipl. med 
sestra Lidija Ocepek), namenjena novim članom društva, 
sta bila izvedena na visoko strokovnem nivoju. Npr. na dru-
gem taboru  je poleg ostalih strokovnjakov sodelovalo kar 
6 nevrologov specializiranih za ekstrapiramidne motnje. 
Prof. dr. Zvezdan Pirtošek je v strokovni reviji, namenjeni 
zdravnikom »Medicina danes« v članku o Parkinsonovi bo-
lezni zapisal: »To so naši tridnevni tabori, ki jih z društvom 
Trepetlika organizira Lidija Ocepek, sestra specializirana za 
parkinsonizem. Bolniki, skrbniki in zdravstveni delavci smo 
tam po dan, dva ali tri in vidimo, da bolnik v ambulanti de-
luje povsem drugače kot doma. To je res dodana vrednost, 
da vidimo bolnike med kosilom, zvečer, na sprehodu, pri 

Cvetka Pavlina Likar

Kako nam je šlo v letu 2022

telovadbi, pri interakciji s skrbnikom. Mnoge dežele so se 
zdaj odločile, da nas bodo posnemale«.

Tabore smo izvedli že tridesetič in v zadnjem obdobju na 
Debelem rtiču, ob morju in ob čudovitem parku. Bližina 
morja in zelenja je vsekakor izredno prijetna za udeležence, 
posebej pa smo zadovoljni s prijaznim in strokovnim spre-
jemom zaposlenih, s katerimi smo v prijateljskih odnosih in 
nas vedno z veseljem sprejmejo.

Dobro je uspela tudi okrogla miza v Novem mestu, ki smo 
jo organizirali skupaj s Fakulteto za zdravstvene vede iz 
Novega mesta. Tema je bila predvsem bolezen in vloga 
parkinsonske sestre pri obravnavi bolezni. Udeležba je bile 
zelo velika, za izvedbo dogodka so poskrbele naše članice 
Renata, Magda in Vlasta.

11. april, dan Parkinsonove bolezni smo počastili z okroglo 
mizo v Unionski dvorani v Ljubljani. O bolezni so govorili 
nevrologi in parkinsonska sestra. V počastitev našega 
dneva je bila izdana  tudi posebna Trepetlika, kjer so bili 
predstavljeni naši kulturniki in športniki s svojimi zgod-
bami. Mene so se posebej dotaknili naslovi k vsaki osebni 
zgodbi, ki jih je dodala naša Megi.

Zaradi covida v prvi polovici leta smo naše tridnevno sreča-
nje z nazivom »Trli bomo orehe« izvedli v novembru. Zaradi 
premajhnih zmogljivosti priljubljenega Debelega rtiča smo 
poiskali novo lokacijo v bližini, v Ankaranu, v hotelu Adria, 
kjer je bilo možno prenočevanje 161 osebam, 15 se jih 
dnevno vozilo na aktivnosti. 

Tu smo imeli tudi izredni zbor članov, da smo lahko ponov-
no obravnavali dopolnila k statutu. Redni zbor smo letos 
imeli že enkrat prej v maju, kjer se ga je v Osnovni šoli dr. 
France Prešeren v Kranju udeležilo 160 članov. Posebej se 
je pri organizaciji tega prvega, rednega zbora potrudil naš 
Marijan Mohorič.

»Trli bomo orehe« je bilo uspešno srečanje, poleg pravih 
orehov, smo strli kar nekaj strokovnih. Kot zanimivost 
dodajam, kako so iznajdljivi naši igralci namiznega 
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tenisa, ki so sestavili mizo za igranje kar iz gostinskih miz. 
Presenetili so me tudi kvartopirci, ki so »kvartopirili«  po-
zno v noč. Analizo odgovorov prisotnih in samega srečanja 
je prostovoljno pripravila članica Pavla Tanjšek Rapoša in 
je objavljena v tej številki Trepetlike. 

Prav spontano se je na tem srečanju zgodil kulturni dogo-
dek. Slavka Ilich je pri večerji pokazala svojo novo, izredno 
lepo in strokovno kuharico. V trenutku se je rodila ideja, 
predstavimo jo po večerji in res  se je zgodilo. Ne samo 
Slavkina knjiga tudi pesmi in izredno lepe fotografije 
Slavka Stošickega, haikuji iz zadnje  knjige Magde Kastelic 
in pesmi Barbare Wohinz prebrane kar iz telefona, so 
sestavile kulturni dogodek.   Ob branju pesmi je Pavla (z 
zlomljeno roko) sproti vsakomur glede na vsebino pesmi, 
ki jo je bral, zapela pesem, ki je odgovarjala prebranim 
pesmim. Nakar so peli vsi udeleženci in še celo dveh solo 
pevskih nastopov smo bili deležni. Kulturni dogodek je s 
humorjem povezovala Mirjam Šprohar. Presenetil nas je 
nato Indijanec (tudi Mirjam), ki je vsakomur podaril manjši 
snopek drv (lesenih zobotrebcev), da bomo lažje prebrodili 
to trenutno energetsko krizo.

Hvala tudi Andreji, ki se je sama ponudila in izvajala zgodaj 
zjutraj telesno vadbo, ki je bila zelo dobro obiskana.

Mladi člani so se srečali letos na Debelem rtiču. Program 
je bil bolj sproščen, a vseeno strokoven. Doc. dr. Dejan 
Georgijev je  spregovoril o Parkinsonovi bolezni, o  razlikh 
pri  bolezni med spoloma in o težavah v spolnosti.  En cel 
dan je bil z nami fizioterapevt Nejc Filipčič, ki je prikazal 
fizioterapevtske vaje ter vsakomur posebej svetoval, 
kako ukrepati  glede na težave, ki jih ima posameznik. 
Udeleženci so uživali v hidroterapiji v bazenu s slano vodo 
v hotelu Arija, tisti, ki lahko hodijo, so se pod strokovnim 
vodstvom sprehodili  v Resselovem gozdu. Seveda so igrali 
tudi namizni tenis, ker so na Debelem rtiču v mislih na naše 
igralce, kupili zložljivo mizo za igranje.

Letošnji največji uspeh je izdaja priročnika »Kako je živeti s 
Parkinsonovo boleznijo«, ki smo ga skupaj z Univerzitetnim 

kliničnim centrom Ljubljana in delnim financerjem 
Ministrstvom za zdravje izdali v 7.000 izvodih. Strokovne 
članke so zapisali naši strokovnjaki s področja obravnave 
Parkinsonove bolezni.  Priročnike delimo članom, zdra-
vstvenim domovom, bolnicam, knjižnicam. Tu pa je treba 
pohvaliti tudi naše prostovoljce: Slavka, Meto, Magdo, ki so 
z veseljem sodelovali pri oblikovanju priročnika. Posebna 
zahvala gre vsem piscem strokovnih člankov, ki so to storili 
brez plačila in prof. Troštovi, ki je zaprosila vse svoje kolege, 
da so strokovne prispevke tudi napisali.

V okviru projekta Podpora in izobraževanje bolnikov s 
Parkinsonovo boleznijo, njihovih svojcev, strokovne in 
laične javnosti s poudarkom na demenci, ki ga podpira 
Ministrstvo za zdravje in bomo z njim nadaljevali tudi v letu 
2023, smo uspešno izvedli skupaj s partnerji Splošno bolni-
šnico Celje, Domom pod Gorco - domom starejših občanov 
iz Maribora in z Zdravstvenim domom Hrastnik. Tri okrogle 
mize s temami: v Celju »Življenje pacientov z demenco pri 
Parkinsonovi bolezni«, v Mariboru s temo »Demenca pri 
Parkinsonovi bolezni in prehrana«, v Hrastniku pa s temo 
»Diagnosticiranje demence pri Parkinsonovi bolezni« so 
pritegnile v živo in po spletu precej zainteresiranih, med 
njimi tudi strokovnjake. V okviru tega projekta smo izdali 
tudi posebno brošuro o demenci pri Parkinsonovi bolezni.

Izvedli smo tudi tri vebinarje o demenci pri Parkinsonovi 
bolezni, o razlikah med spoloma pri Parkinsonovi bolezni 
in o Huntingtonovi bolezni. Zanimanje zanje je bilo pre-
cejšnje. O vebinarju o Huntingtonovi bolezni je bil objavljen 
tudi članek v strokovni reviji »Medicina danes«.

 Vsi navedeni dogodki so bili posneti in jih je možno po-
novno pogledati na spletu.  Ves projekt demence se izvaja 
s strokovnjaki z različnih področij, vodja projekta pa je 
doc. Dejan Georgijev, ki je bil letos izbran tudi za nevrologa 
leta. V tem projektu sodelujemo z revijo VIVA& medicina in 
ljudje.

V decembru je bil izveden tudi vebinar o odnosih med 
sopotniki oz. skrbniki in obolelimi, ki sta ga odlično izvedli 
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Slovar strokovnih izrazov                    K

KABERGOLIN – dopaminski agonist za zdravljenje 
Parkinsonove bolezni z dolgotrajnim učinkom.

KARBIDOPA – zdravilo, ki se uporablja v kombinaciji z 
levodopo in zavira presnovo levodope v krvi, kar omogo-
ča, da več levodope preide v možgane.

KATETER – tanka, prožna cev, v telo vstavljena z name-
nom vbrizgavanja ali odstranjevanja tekočin.

KOGNITIVNO – možganske funkcije, povezane z 
miselnimi procesi, kot so razmišljanje, sklepanje in 
presoja, spominjanje, domišljija, učenje, intuicija, 
zaznavanje in dojemanje ter razumevanje.

KOGNITIVNO-VEDENJSKA TERAPIJA – kognitivno-ve-
denjska terapija je oblika svetovanja in psihološke terapi-
je s poudarkom na razumevanju vpliva misli na vedenje.

KOMPLEMENTARNE TERAPIJE – nekonvencionalno 
zdravljenje, ki pogosto temelji na starodavnih sistemih, 
ki se uporabljajo poleg običajne ali tradicionalne me-
dicine. Primeri vključujejo akupunkturo, Aleksandrovo 
tehniko, aromaterapijo, ajurvedo, kreativne terapije (ki 
vključujejo umetnost, glasbo, ples ali dramo), kiroprakti-
ko, zeliščna zdravila, homeopatijo, osteopatijo, pilates, 
refleksoterapijo, tai chi in jogo.

KONCENTRACIJA – izraz, ki se uporablja za opis relativ-
ne količine snovi, pomešane z drugo snovjo. Pogosto se 

Meta Stošicki kot sopotnica bolniku in psihologinja mag. 
Miša Bakan. Bil je zelo dobro sprejet in dobro obiskan.

Tudi z aktivnostjo ABC Parkinson nam je dobro šlo. Natisnili 
smo plakate, ki jih nameščamo v nevrološke ambulante, in  
zloženke, s katerimi nevrologi vabijo novo diagnosticirane 
osebe s Parkinsonovo boleznijo na naša začetna predava-
nja o Parkinsonovi bolezni. V začetku leta so bila dvourna 
predavanja izvedena še po spletu, v septembru pa v živo 
tako v Ljubljani kot v Mariboru. Teh predavanj se lahko 
udeležijo vsi na novo oboleli s Parkinsonovo boleznijo ne 
glede na članstvo.

Pričakovali smo, da bo Ministrstvo za zdravje za projekte, 
ki se letos končujejo, razpisalo nove programe, a je bil 
razpisan le eden. Glede na informacije, ki smo jih pre-
jeli, sredstev ni. To je bil tudi glavnin razlog, da je moral 
Izvršni odbor ukiniti edino delovno mesto vodje pisarne. 
Zaposlena pa je itak večino leta bila na bolniški, društvo  ji 
je moralo plačati odpravnino in letni dopust, ki ga zaradi 
bolezni ni izkoristila. Zaradi pomanjkanja sredstev smo 
morali najeti limit 10.000 €, da smo s programi nadaljevali, 
banka pa je zahtevala garancijo na moje premoženje.

To nezavidljivo stanje je  na drugi strani prineslo izredno 
razumevanje članov, da sedaj gradimo boljše odnose. 

Nepričakovano so prostovoljno pričeli prispevati k delo-
vanju društva mnogi člani in s tem so prinesli nov zagon 
s svojo zavzetostjo, predvsem pa z znanjem in idejami.  
Pozitivna naravnanost igralcev namiznega tenisa se je 
prenesla na celotno članstvo in tako se v okviru komisije za 
statut (Jože Kristan, Renata Novak Zupančič, Jože Šprohar) 
pripravljajo dopolnila k statutu, v okviru skupine za reha-
bilitacijo in Izhodišč za izdelavo nacionalnega programa 
obvladovanja Parkinsonove bolezni v Sloveniji, ki jo vodi 
Slavko Stošicki, se rojevajo novi dokumenti in pobude o 
spremembi obravnave bolezni. Pomoč ponujajo člani iz 
vseh območij in prav to je dalo novo dimenzijo društveni 
dejavnosti.

Tudi vodje enot Elica, Vinko, Marijan, Renata, Saša so pri-
spevali, da so dogodki potekali nemoteno in varno.

Naša Magda je v knjižici Prgišče sanj zapisala tale haiku: 
Gospod Parkinson mi usmerja življenje. Ne zmenim se 
zanj. 

S tem končujem le kratek opis uspešnega delovanja 
društva v letu 2022, vi pa si  haiku ponovite še enkrat sami.

Želim vam veselo praznovanje in srečno v novem letu 2023.

Cvetka Pavlina likar, predsednica društva

uporablja za opis jakosti raztopine, pri kateri je bila snov 
raztopljena v določeni količini tekočine ali topila.

KONTINENCA – sposobnost nadzora nad časom in pro-
cesom uriniranja ter iztrebljanja.

KONTRAINDIKACIJE – kakršenkoli simptom ali situacija, 
kot je zloraba substanc, čustvena, zdravstvena težava ali 
druga zdravstvena stanja, ki bi lahko povečala tveganje 
za resne stranske učinke pri običajno priporočenem 
zdravljenju, ki zato ni priporočljivo.

KONTROLNA SKUPINA – skupina ljudi, ki v kliničnem 
preskušanju namesto eksperimentalnega zdravlje-
nja prejme placebo. Ta skupina se uporablja kot 
standard za ocenjevanje učinka eksperimentalnega 
zdravljenja.

KORTIKOBAZALNA DEGENERACIJA – je redka vrsta 
parkinsonizma, ki lahko vpliva na duševne procese, 
osebnost in vedenje ter povzroča motorične simpto-
me parkinsonizma. Nagiba se k temu, da je asimetrič-
na in povzroča t. i. pojav »tuje okončine«, kjer se zdi, da 
se roka ali noga osebe premika brez nadzora, kot da 
misli sama, brez vpliva volje bolnika. Kortikobazalna 
degeneracija ima nekaj podobnosti s progresivno 
supranuklearno paralizo (PSP).

KSEROSTOMIJA – suha usta. 
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Iz objavljenih podatkov te študije izhaja, da je za razliko 
od predhodnih študij namenjeno več pozornosti kvaliteti 
podatkov iz ustreznih baz. Raziskovalci so namreč ugo-
tovili, da pretekle študije niso obravnavale razširjenost 
Parkinsonove bolezni v številnih manjših državah kar je 
pomenilo, da so bili rezultati v velikem odstopanju glede 

V ZNANJU JE MOČ

Slavko Stošicki

WHO poziva države k reševanju problematike 
parkinsonove bolezni

Svetovna zdravstvena organizacija (v 
nadaljevanju WHO) navaja, da se število 
invalidnih oseb in število smrti pri bolnikih 
s Parkinsonovo boleznijo povečuje hitreje 
kot pri kateri koli drugi nevrološki bolezni. V 
ta namen je v juniju 2022 izdala dokument, 
v katerem poziva države k razreševanju 
Parkinsonove bolezni. 

V uvodnem delu dokumenta navaja, da je Parkinsonova 
bolezen degenerativno stanje možganov, povezano z 
motorični simptomi (počasno gibanje, tremor, togost, 
hoja in neravnovesje) in široko paleto nemotoričnih za-
pletov (nevropsihiatrični in avtonomni simptomi, motnje 
spanja in budnosti, bolečine in druge senzorične motnje). 
Napredovanje teh simptomov in zapletov izrazito zmanj-
šajo delovanje in kakovost življenja ter povzročijo visoke 
stopnje invalidnosti in potreb po oskrbi. 

Parkinsonova bolezen je vse večji zdravstveni izziv, ki 
zahteva velike preventivne napore. Vendar se državni 
zdravstveni sistemi, politiki in splošna javnost premalo 
zavedajo pomena zmanjševanja tveganj. Podatki o rasti 
in razširjenosti so bili v preteklosti dokaj nepopolni, ven-
dar trenutne ocene kažejo, da je leta 2019 Parkinsonova 
bolezen povzročila 5,8 milijona invalidnosti prilagojenih 
let življenja in od leta 2000 dalje 329.000 smrti. Prav tako 
WHO navaja, da naj bi po napovedih iz leta 2005 zbolelo 
do leta 2030 za to boleznijo med 8,7 do 9,3 milijona sve-
tovnega prebivalstva. Vkolikor bi rast preračunali z linear-
no funkcijo, bi to število v letu 2020 znašalo 6,86 mio bol-
nikov, kar pa ni več realno. Po podatkih Mednarodnega 
združenja za Parkinson in motnje gibanja, ki je objavilo 
študijo »Estimation of the 2020 Global Population of 
Parkinson’s Disease1« najnovejši raziskani podatki iz več 
verodostojnih baz podatkov navajajo, da se je število 
bolnikov s Parkinsonovo boleznijo v letu 2020 povečalo 
na 9,4 milijona, kar predstavlja -2,29kratnik računanega 
obdobja 2005/2020. Ob upoštevanju najnovejšega izka-
zanega porasta bolnikov s Parkinsonovo boleznijo lahko 
ugotovimo, da bo v letu 2030 na svetu med 11,5 in 12,3 
milijona bolnikov s Parkinsonovo boleznijo.

1  Estimation of the 2020 Global Population of Parkinson’s 
Disease, N. Maserejian, L. Vinikoor-Imler, A. Dilley (Cambridge, MA, 
USA), 2022, Inetrnational Parkinson and Movement Disorder Society

Svetovna zdravstvena organizacija 
navaja, da se število invalidnih 
oseb in število smrti pri bolnikih s 
Parkinsonovo boleznijo povečuje 
hitreje kot pri kateri koli drugi 
nevrološki bolezni. 

na dejanske. Zato so bile uporabljene nove natančnejše 
oblike zajemanja podatkov s preverjenimi viri kot npr. 
globalni podatki o bolezni povzeti iz GBD (The Global 
Burden of Disease Study), ter različni viri podatkov iz šte-
vilnih držav, podatki iz CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention) ZDA, Statistični podatki za Kanado, 
podatki Eurostat za evropske države in podatki o ocenah 
prebivalstva iz vira ZN (Združenih narodov). 

Ne glede na to, da epidemiološke študije v svetu 
sicer kažejo določena odstopanja glede incidence, 
razširjenosti in umrljivosti pa razkriva ocena globalne 
populacije Parkinsonove bolezni kruto dejstvo, da je 
postala Parkinsonova bolezen najhitreje rastoča nevro-
loška bolezen. Žal se v Sloveniji tega problema deležniki 
zdravstvenega sistema še vedno ne zavedajo.

Vir: N. Maserejian, L. Vinikoor-Imler, A. Dilley (Cambridge, MA, 
ZDA), kongres MDS 2020
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WHO ugotavlja, da se države premalo zavedajo vse 
večjih trendov rasti števila Parkinsonovih bolnikov v 
svetu, še posebej v razvitih državah. Zato je v svojem 
dokumentu z naslovom »Parkinsonova bolezen in 
pristop javnega zdravstva« izdanem 14. junija 2022 
pripravila strateški dokument o reševanju globalnih 
razsežnosti te bolezni. Pri pripravi globalnih doku-
mentov so upoštevali najakutnejše podatke, ki jih 
je iz različnih virov ter dvodnevnega posvetovanja z 
mednarodnimi strokovnjaki o globalni politiki povzela 
in sprejela  ta mednarodna zdravstvena organizacija. 
WHO v uvodnem delu tega dokumenta izpostavlja 
nekatere globalne ugotovitve in usmeritve:

•	 V segmentu farmakoloških sredstev velja 
Levodopa še vedno za najučinkovitejše zdravilo 
upočasnjevanja bolezni. 

•	 Razvitejše države zagotavljajo bolnikom s 
Parkinsonovo boleznijo poleg farmakoloških 
sredstev tudi napredne možnosti zdravljenja 
Parkinsonove bolezni (globoka možganska 
stimulacija – DBS), ki zmanjšajo vnos zdravil in 
stroške ter izboljšajo zdravje in delovanje in so se 
dolgoročno izkazale za stroškovno učinkovite.

•	 Potrebe ljudi z nevrološkimi motnjami po 
rehabilitaciji prav tako na splošno niso izpolnjene: 
samo 16 % od 105 držav je leta 2017 poročalo o 
specializiranih nevro rehabilitacijskih storitvah, 
17 % pa o nevrorehabilitaciji v splošnih 
rehabilitacijskih enotah.  

•	 Motorične okvare, kot so diskinezije (nehoteni 
gibi) in distonije (boleče nehotene kontrakcije 
mišic), prispevajo k omejitvam govora, mobilnosti 
in s tem omejitvam na številnih življenjskih 
področjih. To poudarja potrebo po bolj celostnem 
in interdisciplinarnem pristopu, ki združuje 
uporabo zdravil in nefarmakološke intervencije, 
vključno z intervencijami za rehabilitacijo.

•	 Za uspešno razreševanje problematike 
Parkinsonove bolezni je pomembno, da so v 
državah ustanovljeni timi z več strokovnimi 
profili. Njihovo delovanje znatno izboljša stanje 
bolnikov ter zagotavlja večje razumevanje bolezni 
in ohranjanja kakovosti življenja bolnikov s 
Parkinsonovo boleznijo.

•	 Kljub vse večjemu priznavanju pomena storitev 
paliativne oskrbe te storitve v številnih državah 
še primanjkuje. Študija, objavljena leta 2013, je 
poročala, da le 20 držav v svetu (8,5 %) paliativno 
oskrbo vključili v zdravstvene storitve. 

Navedene usmeritve ter akcijski načrt Svetovne 
zdravstvene organizacije, ki ureja pristop javnega 
zdravstva pri reševanju Parkinsonove bolezni nalaga 
državam, da je potrebno:

•	 zagotoviti politično zavezo za razvoj strategij, 
programov in storitev, ki bodo učinkoviti pri 
ljudeh s Parkinsonovo boleznijo;

•	 krepiti vlogo primarnega zdravstvenega varstva, 
socialnih delavcev, rehabilitacije in paliativne 
oskrbe;

Svetovna zdravstvena organizacija 
ugotavlja, da je Parkinsonova 
bolezen vse večji zdravstveni izziv, ki 
zahteva velike preventivne napore. 
zdravstveni sistemi, politiki in splošna 
javnost se premalo zavedajo pomena 
zmanjševanja tveganj. 

•	 zagotoviti kadrovski potencial za nevrološko 
stroko s krepitvijo podiplomskega usposabljanja;

•	 zagotoviti partnerstvo z zdravniško stroko pri 
ozaveščanju o Parkinsonovi bolezni; 

•	 spodbujati izobraževalne programe 
znotraj interdisciplinarnih zdravstvenih in 
rehabilitacijskih timov in vzpostavitvi mrež 
delovanja; 

•	 zagotoviti izobraževanje in usposabljanje na 
nivoju primarnega zdravstvenega varstva ter 
strokovnega osebja v domovih ostarelih občanov; 

•	 okrepiti informacijski sistem za boljše 
evidentiranje števila ljudi, ki jih prizadene 
Parkinsonova bolezen po vsem svetu, zlasti 
v okoljih z nizkimi viri in v različnih skupinah 
prebivalstva; 

•	 zagotoviti strokovno izobraževalno gradivo za 
boljšo diagnosticiranje, sporočanje diagnoze in 
nadaljnjo oskrbo, vključno s podporo; 

•	 povečati inovacije za specialistično podporo (npr. 
telemedicina), da bi ponudili interdisciplinarno 
podporo na daljavo osebam s Parkinsonovo 
boleznijo ob spoštovanju njihove zasebnosti in 
varnosti (v skladu z globalno strategijo WHO o 
digitalnem zdravju 2020–2025); 

•	 vključiti diagnostiko, zdravljenje, rehabilitacijo 
in paliativne storitve v interdisciplinarne time v 
okviru splošnega zdravstvenega zavarovanja; 

Svetovna zdravstvena organizacija 
opozarja: »Ker trenutno ni 
nevroprotektivnih terapij, ki bi lahko 
preprečile ali upočasnile napredovanje 
bolezni, je Parkinsonova bolezen velik 
zdravstveni in družbeni izziv.«
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Slavko Stošicki, 
univ. dipl. inž. str., 
doktorandka Petra 
Čokelj, dr. med. 
in doc. dr. Dejan 
Georgiev, spec. 
nevrolog

potrebam skrbnikom oseb s Parkinsonovo 
boleznijo; 

•	 pomoč pri izvajanju programov usposabljanja 
za negovalce in družine za spodbujanje dobrega 
počutja in izboljšanje znanja in veščin oskrbe 
skozi celotno napredovanje PARKINSONOVE 
BOLEZNI.

WHO pa se tudi zaveda pomembnosti, saj ne bo 
mogoče zagotavljati izboljšanja stanja na področju 
Parkinsonove bolezni brez razvojnih aktivnosti, zato 
poudarja izjemen pomen:

•	 spodbujanju in razširitvi globalnega financiranja 
raziskav Parkinsonove bolezni; 

•	 pridobivanju dodatnih znanj za obveščanje 
o politiki, načrtovanju in programiranju  
Parkinsonove bolezni; 

•	 povečevanju naložb v biomedicinske, klinične, 
izvedbene in translacijske raziskave nove 
diagnostike in zdravljenju kot neposreden 
odgovor na potrebe oseb s Parkinsonovo 
boleznijo;

Glede na navedeno smo v Trepetliki pripravili do-
kument, ki zajema s strani WHO izdane smernice in 
priporočila, upošteva  razmere v Sloveniji ter na teh 
podlagah opredelili 42 ciljev, ki predstavljajo strate-
ški dokument obvladovanja Parkinsonove bolezni v 
Sloveniji.

Z dokumentom smo seznanili Ministrstvo za zdravje 
ter ga predali državnemu sekretarju mag. Tadeju 
Ostercu, ki je zagotovil podporo našim prizadevanjem 
pri uresničevanju tega dokumenta.

Svetovna zdravstvena organizacija 
navaja: »zagotavljanje celostne oskrbe 
je lahko zaskrbljujoče v okoljih, kjer 
omejena sredstva ovirajo izgradnjo 
integriranega sistema oskrbe vzdolž 
storitev, ki vključuje diagnozo, 
zdravljenje, rehabilitacijo in paliativno 
oskrbo.«

•	 zagotoviti dobro financiranje zdravstva in 
socialno zaščito, da bi se preprečile prevelike 
finančne  obremenitve bolnikov in njihovih družin 
in zagotovila zgodnja upokojitev.

Pomembno vlogo v programu obvladovanja 
Parkinsonove bolezni imajo tudi skrbniki. V okviru 
akcijskih aktivnosti WHO navaja, da je potrebno zago-
toviti ustrezno podporo skrbnikom, in sicer:

•	 zagotoviti zbiranje standardiziranih in lahko 
dostopnih podatkov, zlasti o razširjenosti, 
incidenci in dejavnikih tveganja s pomočjo javnih 
zdravstvenih informacijskih sistemov; 

•	 povečati ozaveščenost o pomembnosti vpliva 
oskrbe bolnikov in njihovi podori pri zagotavljanju 
oskrbe med napredovanjem bolezni; 

•	 zagotoviti dostopne in na dokazih temelječe 
informacije o razpoložljivih virih, kot so programi 
usposabljanja, nadomestna nega, storitve 
duševnega zdravja in drugi viri, prilagojeni 
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»Demenca postaja vse bolj žgoča težava 
naše družbe, saj povzroča tako zdravstveno-
socialno kot tudi ekonomsko breme,« je na 
okrogli mizi z naslovom Diagnosticiranje 
demence pri Parkinsonovi bolezni poudarila 
Cvetka Pavlina Likar, predsednica društva 
Trepetlika. 

Pomembno je, da demenco, ki spremlja Parkinsonovo 
bolezen (PB), pa tudi vse druge vrste demence, pre-
poznamo čim prej in po možnosti že na primarni zdra-
vstveni ravni. »Če je bolezen pravočasno prepoznana, 
lahko hitreje začnemo specialistično obravnavo in tako 
izboljšamo kakovost življenja pacientov,« je pojasnila 
Likarjeva. Z njo so se strinjali tudi drugi strokovnjaki, ki 
so sodelovali v omizju. 

Omizje je potekalo v okviru projekta Podpora in 
izobraževanje bolnikov s PB, njihovih svojcev, 
strokovne in laične javnosti s poudarkom na de-
menci. V projektu, ki ga vodi Trepetlika, sodelujejo 
še Zdravstveni dom Hrastnik, Dom pod gorco in 
Splošna bolnišnica Celje. Tako kot pri prepozna-
vanju drugih bolezni je tudi pri prepoznavanju 
demence vloga zdravstvenega doma kot primarne 
zdravstvene ustanove, ki zagotavlja prvi stik s pa-
cientom, zelo pomembna, je dejal Muamer Mušić, 
dr. med., spec. druž. med. in direktor ZD Hrastnik. 
»Demenco lahko prepoznamo družinski zdravniki v 
ambulanti, lahko nas nanjo opozorijo pacienti, naj-
pogosteje pa o težavah pacientov povedo ljudje, ki z 
njimi živijo,« je povedal Mušić in dodal, da bodo tudi 
zaradi takšnih projektov, kot je omenjeni, v prihod-
nje družinski zdravniki bolj pozorni na simptome 
demence. 

Tudi doc. dr. Dejan Georgiev, dr. med., FEBN, spec. 
nevrologije z Nevrološke klinike UKC Ljubljana, je 
poudaril pomen primarne zdravstvene oskrbe paci-
entov z nevrodegenerativnimi boleznimi, še posebej 
pri pacientih z demenco. »Dober del bremena oskr-
be teh pacientov pade na družinske zdravnike, ki so 
ves čas v stiku s pacienti in jim poskušajo pomagati 
v sodelovanju s specialisti nevrologije,« je dejal. 

Diagnozo demence pri Parkinsonovi bolezni 
postaviti čim prej 

Opozoril je, da PB ni sinonim za demenco in da obi-
čajno pri pacientih s PB v zgodnji fazi ne zaznavajo 
upada kognitivnih sposobnosti. A ker je PB počasi 
napredujoča bolezen, se težave kopičijo – stopnju-
jejo se motorične težave, pojavljajo se težave, ki so 
povezane z dolgotrajnim jemanjem zdravil proti PB, 
pa tudi težave, ki so povezane s kognitivnim upa-
dom v sklopu PB. Te lahko napredujejo do stopnje 
blagega kognitivnega upada oziroma demence, 
je povedal strokovnjak. Čakalne dobe za obisk pri 
nevrologu so predolge. »Največje težave pri posta-
vljanju diagnoze demence pri PB so v dostopnosti 
– čakalne vrste za obisk pri nevrologu so namreč 
precej dolge,« je povedala Helena Skrt, dr. med., 
specialistka nevrologije v Splošni bolnišnici Celje. A 
ko pacient vendarle pride v njihovo ambulanto, po-
stopki zelo hitro stečejo, je zagotovila nevrologinja. 
Dejala je, da začnejo diagnozo velikokrat postavljati 
že kolegi na primarni ravni, saj da zelo dobro pre-
poznajo prve simptome in mnogokrat opravijo tudi 
že osnovno kognitivno testiranje – kratek preizkus 
spoznavnih sposobnosti – test risanja ure. »V našo 
ambulanto tako pacienti velikokrat pridejo že z re-
zultati osnovnih presejalnih testov, pri nas pa nato 
naredimo poleg nevrološkega pregleda še dodatna 
kognitivna testiranja. Se pa demenca pri PB razliku-
je od klasične Alzheimerjeve demence in jo je včasih 
nekoliko težje diagnosticirati,« je pojasnila Skrtova. 
Dodala je, da lahko pri postavljanju diagnoze upora-
bijo tudi nevropsihološko testiranje, vedno naredijo 
slikovno diagnostiko, lahko izvedejo tudi lumbalno 
punkcijo za določitev biooznačevalcev demence. 
»Največji izziv pri postavljanju diagnoze je torej, 
da pacienti pridejo k osebnemu zdravniku, ki ga 
napoti k nam,« je dejala. Koristno je dobro poznati 
svoje paciente »Če si družinski zdravnik že dalj časa, 
dobro poznaš svoje paciente in hitro opaziš spre-
membe, že ko pridejo v ambulanto zaradi drugih 
bolezni,« je povedala Manca Zupan, dr. med., spec. 
spl. med. iz ZD Hrastnik. »Kadar pa ti bolniki nimajo 
drugih bolezni, smo odvisni od opažanja svojcev, 
ki običajno sporočijo, da se z osebo nekaj dogaja.« 
Pojasnila je, da mora družinski zdravnik najprej 
oceniti, ali gre za sum na demenco, Parkinsonovo 

VIVA MEDICINA & LJUDJE
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bolezen ali pa je nenavadno vedenje morda posle-
dica okužbe, nizkega tlaka, bolezni ščitnice, jeter, 
ledvic, pomanjkanja vitamina B, tumorja frontalnih 
režnjev … Izključevanje organskih obolenj je zelo 
pomembno tudi pri drugih demencah, ne samo 
pri PB, je povedala Zupanova. Če posumijo na PB, 
izdajo napotnico s stopnjo nujnosti, ki je odvisna od 
trenutnih težav bolnika. »Če gre za začetne težave, 
ki se kažejo kot nemotorični simptomi, potem 
čakalne dobe za pregled pri specialistu niso tako 
velika težava, takšen bolnik lahko počaka malo dlje. 
Drugače je, ko pride do motenj ravnotežja, motori-
ke, tresenja, ko je težava že sama gibalna oviranost 
bolnika. Takrat je potrebna hitrejša obravnava. 
Veliko si pomagamo tudi z osebnimi stiki – pokli-
čemo in poskušamo pospešiti postopek, da bolnik 
čim prej pride na obravnavo k specialistu,« je dejala 
Zupanova. 

Marija Seničar, diplomirana medicinska sestra, je 
predstavila vlogo medicinskih sester pri obravnavi 
bolnikov z demenco pri PB. »Bolezni ne moremo 
pozdraviti, verjamem pa, da jo lahko zdravniki in 
medicinske sestre kot dober multidisciplinaren tim 
dobro obvladujemo, lajšamo njene simptome in 
tako omogočimo kakovostno življenje, ki ga je vred-
no živeti.« Opozorila je, da imajo medicinske sestre 
pri obravnavi bolnika s PB izobraževalno vlogo, pa 
tudi motivacijsko, so čustvena podpora bolnikom 
in svojcem, vlivajo jim upanje, jih usmerjajo, so 
pa tudi pomoč pri ustvarjanju močne in zaupanja 
vredne vezi med skrbnikom in bolnikom oziroma 
med svojcem in bolnikom, pa tudi med bolnikom 
oziroma svojcem in zdravstvenimi delavci. »Če 
izhajam iz mobilnega paliativnega tima, ki je prav 
tako multidisciplinaren tim, ki se ukvarja z bolniki 
z neozdravljivimi kroničnimi boleznimi, lahko to 
situacijo primerjam s šahom – pacient je kralj, ki ga 
varuje 15 figur. Vsaka figura zelo dobro ve, kakšen 
mora biti njen korak. Bolnik ni sam, okoli njega so 
svojci, prijatelji, patronažne sestre, zdravniki dru-
žinske medicine, specialisti … in vsak od njih ima 
svojo vlogo. Tako bolnik nikoli ne bo prepuščen sam 
sebi in brezupu. To pa je tisto, kar pelje v kakovostno 
zdravljenje in kakovostno življenje ne le bolnika, 
ampak tudi njegovih svojcev,« je dejala Seničarjeva. 

Članek je bil objavljen v reviji VIVA MEDICINA & LJUDJE. 

Revija medicino razlaga na poljuden način in skrbi za 
osveščanje o boleznih in preventivi. Če vas zanimajo teme s 
področja zdravja, vas vabimo, da se naročite na revijo (pokličite 
na 80 15 080 ali pišite na narocnine@finance.si)

VIVA MEDICINA & LJUDJE

čeprav si niti ne mislite, da bi lahko bilo kaj narobe, 
če tableto prepolovite, da jo lažje pogoltnete, lahko s 
tem naredite veliko napako. Tablet, ki nimajo zareze, 
ne smemo lomiti na manjše kose ali jih celo zdrobiti. 
Če je brez zareze, pomeni, da gre verjetno za tableto s 
podaljšanim sproščanjem in mora v telo priti cela. Prav 
tako ne smemo odpirati kapsul in popiti samo njihove 
vsebine, ampak jih moramo pogoltniti cele z malo 
tekočine.

Če ste med tistimi, ki morajo dnevno popiti več zdravil, 
imate zelo verjetno priročno plastično škatlico, v katero 
si v začetku tedna pripravite vse potrebne tablete za cel 
teden. Toda pozor, s tem si lahko naredite več škode kot 
koristi. Nekatera zdravila namreč ne smejo biti daljši čas 
izpostavljena zraku ali svetlobi in jih je treba zaužiti takoj, 
ko jih vzamete iz pretisnega ovoja oziroma iz stekleničke, 
zato nikakor ne smejo več ur ali celo dni stati v plastični 
škatlici za odmerjanje zdravil.

To je del članka, objavljenega v reviji VIVA MEDICINA & LJUDJE.

Revija medicino razlaga na poljuden način in skrbi za 
osveščanje o boleznih in preventivi. Če vas zanimajo teme s 
področja zdravja, vas vabimo, da se naročite na revijo (pokličite 
na 80 15 080 ali pišite na narocnine@finance.si )

Zakaj nekaterih tablet 
ne smemo prelomiti?
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Ste vedeli, da največ ljudi ob prvem nehotenem uhajanju 
urina tega sploh ne povezuje z urinsko inkontinenco? Kaj 
sploh je inkontinenca in kako si lahko pomagamo? Vse to 
razkrivamo ob slovenskem dnevu urinske inkontinence, 
ki ga obeležujemo 14. septembra. Njegov namen je prav 
osveščanje o tej pogosti, ženski in moški težavi.

Urinska inkontinenca je vsako nehoteno (tudi le nekaj 
kapljic) uhajanje urina. In dejstvo je, da se z njo sooča več 
kot 420 milijonov ljudi po vsem svetu. To težavo ima več 
ljudi kot astmo, diabetes in epilepsijo skupaj! Kljub temu 
pa se o njej še vedno težko pogovarjamo že s svojimi naj-
bližjimi, kaj šele z zdravnikom. Glede na podatke osebe, 
ki se srečujejo z nehotenim uhajanjem urina, v povprečju 
kar sedem let odlašajo z obiskom zdravnika.

Inkontinenca je žal še danes predvsem zaradi neprijetne-
ga vonja urina in neželenih madežev na oblačilih pogosto 
povezana s sramom, slabo samopodobo in posledično 
opuščanjem družabnih in drugih aktivnosti.

Vendar z današnjim znanjem in pripomočki, ki so na 
voljo, lahko ljudje, ki se srečujejo s tovrstnimi težavami, 
živijo povsem običajno in aktivno življenje.

Ob manjših težavah, ko uide le nekaj kapljic, lahko že 
sami naredimo veliko:

•	 z ohranjanjem aktivnega življenja,

•	 s pitjem dovolj tekočine (zmotno je mišljenje, da je 
treba ob težavah z uhajanjem urina piti manj),

•	 z izogibanjem začinjeni hrani, prekomernemu pitju 
alkoholnih in gaziranih pijač ter kave in čaja,

•	 z rednim in pravilnim izvajanjem vadbe mišic 
medeničnega dna.

Urinska inkontinenca – pogosta, a (pre)večkrat 
zamolčana težava

Poznamo štiri oblike inkontinence:

•	 Stresna inkontinenca imenujemo nezmožnost 
obvladovanja mehurja ob naporu, kot je dvigovanje 
bremen, smeh, kihanje, kašelj, intenzivnejša vadba 
…

•	 Urgentna inkontinenca povzroča nenadno 
potrebo po uriniranju kljub majhni količini urina v 
mehurju, npr. ob poslušanju tekoče vode, na poti 
do stranišča, delu z mrzlo vodo …

•	 Inkontinenca prepolnega mehurja se pojavi, 
kadar ni mogoče do konca izprazniti mehurja 
in se ta postopoma spet napolni. Pogosto je 
povezana s povečano prostato in se čuti kot 
močno, nenadzorovano tiščanje na vodo, ki ima 
za posledico nenehno uhajanje in potrebo po 
uriniranju. 

•	 Mešana inkontinenca pa je kombinacija stresne in 
urgentne inkontinence.

Izberite kakovostne pripomočke in se izognite teža-
vam s kožo.

Razdražena koža, vnetja in neprijeten vonj po urinu so 
pogosti spremljevalci inkontinence. Izognete se jim lahko 
z izbiro kakovostnih pripomočkov in ustrezno intimno 
nego, z namenskimi izdelki.

Pomembna je tudi izbira pravih in kakovostnih pripo-
močkov za inkontinenco. Zlasti ženske ob težavah z 
uhajanjem urina pogosto uporabljajo običajne higienske 
vložke, kar vsekakor ni priporočljivo.

Zakaj?

Namenski pripomočki za inkontinenco Abena so 
prilagojeni hitremu vpijanju urina (večja vpojnost), da 
ta ni v stiku s kožo, zračni materiali omogočajo dihanje 
kože in posledično manj težav z njo. Nevtralizator vonja 
pa preprečuje neprijetne vonjave. Poleg tega so za večje 
udobje in zaščito določeni pripomočki prilagojeni tudi 
ženski in moški anatomiji.

Kako poskrbim za ustrezno intimno nego?  Kateri je pravi 
pripomoček zame?   

Za izbiro pravega pripomočka je nujno poznavanje 
težave

Glede na to, da je na trgu ogromno pripomočkov, je izbira 
pravega lahko velik izziv. Pred nakupom je dobro poznati 

https://www.abena-helpi.si/blog/
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svojo težavo oz. težavo bližnjega, če izbirate pripomočke 
zanj ali zanjo. Zato spremljajte straniščne navade, koli-
kokrat na dan je treba na stranišče, kako pogosto in kdaj 
pride do uhajanja ter pri izbiri upoštevajte še naslednje:

•	 slog življenja (bolj/manj aktiven, dolžina odsotnosti 
od doma zaradi službe, opravkov …),

•	 obliko telesa/postavo,

•	 količino urina, ki uhaja čez dan ali ponoči.

Glede na količino nehotenega uhajanja urina in/ali blata 
inkontinenco delimo na:

•	 Lahko inkontinenco (redkejše težave, uide nekaj 
kapljic urina, npr. ob naporu, za kar so primerni 
pripomočki z vpojnostjo do cca 200 ml).

•	 Srednjo inkontinenco (pogostejše težave z 
uhajanjem več urina, za kar so primerni pripomočki 
z vpojnostjo do cca 800 ml).

•	 Težko inkontinenco (pogosto uide polna količina 
urina in/ali blata, za kar so primerni pripomočki z 
vpojnostjo do cca 1600 ml).

•	 Zelo težko inkontinenco (stalno uhajanje polne 
količine urina in/ali blata, za kar so primerni 
pripomočki z vpojnostjo vse do 3400 ml).

Pri izbiri pripomočka vam je lahko 
v pomoč orodje na tej povezavi. za 
nasvet pa se lahko obrnete tudi na 
naše strokovnjake na brezplačno 
telefonsko številko 080 22 53  oz. na 
e-naslovu info@abena-helpi.si.

V primeru pogostejših težav je vsekakor priporočljiv obisk 
osebnega zdravnika, ki vas lahko napoti k specialistu uro-
logu. Poleg tega so za srednjo, težko in zelo težko inkonti-
nenco pripomočki na voljo tudi na recept oz. naročilnico 
za medicinske pripomočke.

Zaživite polno življenje, kljub oslabljenemu mehurju

Inkontinenca je torej precej pogosta, a z današnjim zna-
njem in pripomočki povsem obvladljiva. Informirajte se, 
zaupajte se bližnjim ali se posvetujte z zdravnikom ter po-
skrbite za prave pripomočke. Tako vas oslabljen mehur 
ne bo oviral pri vsakodnevnih aktivnostih in družabnem 
življenju.

Postajate tudi vi vse bolj »Google zdravnik«?
Morda imate srečo in z dostopom do družinskega 
zdravnika nimate težav. A v Sloveniji je bilo po nekate-
rih ocenah lansko leto kar 137 tisoč ljudi brez izbranega 
osebnega zdravnika, hkrati pa mnogi, ki zdravnika ima-
jo, ne morejo do njega, kar se vleče še iz časa epidemije. 
V naslednjih letih se bo mnogo družinskih zdravnikov 
upokojilo, za mlade pa to področje ni najbolj privlačno 
– pravijo, da so plače prenizke, delo izjemno odgovorno, 
široko in večopravilno, poleg tega imajo časa za bolnike 
premalo, birokracije pa preveč.

Razmere res niso rožnate, a zavedati bi se morali, da je 
družinska medicina ena od izjemnih pridobitev in da si 
vsak zasluži zavzetega osebnega zdravnika, ki bo imel 
dovolj časa za spodobno obravnavo. Nenazadnje je 
dokazano, da kakovostna primarna zdravstvena oskrba 
občutno razbremeni bolnišnice, kar nam bi v vsakem 
trenutku prišlo zelo prav.

Čeprav si želimo, da bi čim prej spoznali pravo 
vrednost družinske medicine in da bo hiter dostop 
do zdravnika omogočen vsem, pa se zavedamo, 
da smo trenutno še daleč od tega. Seveda vam ob 
težavah z zdravjem priporočamo obisk ambulante, 
vendar pa menimo, da lahko kakšno manj resno 
težavo ali negotovost odpravite tudi s pomočjo 
naših člankov.

Članek je bil objavljen v reviji VIVA MEDICINA & LJUDJE.

Revija medicino razlaga na poljuden način in skrbi za 
osveščanje o boleznih in preventivi. Če vas zanimajo teme 
s področja zdravja, vas vabimo, da se naročite na revijo 
(pokličite na 80 15 080 ali pišite na narocnine@finance.si)
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Imate občutek, da ima prijatelj dobre novice? 
Ko imate, na primer, občutke o tem, kaj 
bi se lahko zgodilo, jih zapišite in pozneje 
preverite, ali je bila vaša slutnja res intuicija. 
Povežite se s svojim telesom. 

Intuicija govori skozi telo, zato bolj ko razvijate zavedanje 
svojega telesa, bolj občutljivi postajate. Če se med sestan-
kom ali odločanjem pojavi neprijeten fizični občutek, 
bodite pozorni. Se počutite lahko ali težko? Imate slab 
občutek v črevesju? Lahko gre le za posledico stresnih 
odzivov, ki jih aktivira strah, lahko pa je tudi vaša intuici-
ja, ki zvoni glasno in jasno. Vzemite si odmor. Upočasnite. 
Preživite dan v udobju, spontano, brez načrtovanja. Ko 
ste preveč zaposleni, je težko biti občutljiv za tihe glasove 
intuicije. Poskusite počistiti svoj urnik in preverite, ali se 
vaša intuicija krepi. Pojdite v naravo. Biti v naravi – stran 
od tehnologije in drugih motenj – lahko odpre vrsto intu-
icije, ki je bila nekoč potrebna, ko smo kot vrsta živeli na 
prostem in se zanašali na to, da nas bo varovala. Učite 
se iz preteklosti. Spomnite se svoje nedavne izkušnje. 

Andreja.Šalamun  finance@finance.si

Boljše zdravje 

Pomislite, ali ste, preden se je to zgodilo, imeli kakšne 
občutke, ki so vas nagovarjali v eno ali drugo smer. Morda 
se spomnite občutka, ki kaže, da nekaj ni v redu. Ali pa 
ste morda imeli napovedne sanje ali vizijo. Če je tako, ste 
bili pozorni ali ste se pregovorili? Poskusite se spomniti, 
kako ste se počutili pred izkušnjo, ob njej in po njej. Bolj 
ko lahko pridete v stik s temi tihimi znamenji, večja je 
verjetnost, da jih boste naslednjič slišali in jim sledili. 
Čutite več (mislite manj). Um misli, intuicija čuti. Če niste 
prepričani, ali poslušate svoj prestrašeni um ali zaupanja 
vredno intuicijo, poglejte, ali lahko ločite, ali mislite ali 
čutite. Torej, spoznajte sebe, učite se naprej in se izzovite. 
Nehajte spraševati knjige in zvezde. In poslušajte klic svo-
je duše! Ugotovili boste, da je modrost vedno obstajala in 
samo čakala, da jo odkrijete.

Članek je bil objavljen v reviji VIVA MEDICINA & LJUDJE.

Revija medicino razlaga na poljuden način in skrbi za 
osveščanje o boleznih in preventivi. Če vas zanimajo teme s 
področja zdravja, vas vabimo, da se naročite na revijo (pokličite 
na 80 15 080 ali pišite na narocnine@finance.si)
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Na bolnike s Parkinsonovo boleznijo dobro 
vpliva tako imenovana sredozemska dieta 
z veliko zelenjave, rib in zdravih maščob, je 
ugotovitve nekaterih raziskav povzel doc. dr. 
Dejan Georgiev, dr. med., z Nevrološke klinike 
UKC Ljubljana in moj nevrolog 2022. 

Poudaril je, da se pri ljudeh, ki uživajo takšno pre-
hrano, motorični simptomi Parkinsonove bolezni 
pojavijo pozneje kot pri tistih, ki uživajo več kruha 
in drugih predelanih ogljikovih hidratov ter mesa. 
Kot je dejal, so izsledki te raziskave pokazali, 
da lahko prehrana nekako vpliva celo na potek 
bolezni, ne samo na počutje ali nekatere simpto-
me, že rezultati prejšnjih študij pa so potrdili, da 
sredozemska hrana vodi v izboljšanje motoričnih 
in nemotoričnih simptomov pri Parkinsonovi bo-
lezni. Georgiev je omenil tudi čas jemanja zdravila 
(predvsem levodope), ki naj bo uro pred obrokom 
ali uro po obroku, ki vsebuje beljakovine, saj te 
zmanjšujejo absorpcijo zdravila. »To pa nikakor 
ne pomeni, da bolniki ne smejo jesti beljakovin – 
nasprotno, te so tudi zanje nujne, pazimo samo na 
časovno zaporedje,« je opozoril strokovnjak.

Upoštevajte pravilna razmerja doc. dr. Martin 
Rakuša, dr. med., in Gordana Horvat Pinterić, dr. 
med., s Klinike za nevrološke bolezni UKC Maribor 
sta poudarila pomen uravnotežene prehrane in 
pravilnega razmerja med beljakovinami, maščo-
bami in ogljikovimi hidrati. Tako je Rakuša dejal, 
naj bolniki s Parkinsonovo boleznijo vsaj enkrat 
na dan zaužijejo kuhano hrano in poskrbijo tudi 
za dovolj balasta. Skoraj 80 odstotkov tovrstnih 
bolnikov namreč trpi zaradi zaprtja. »Ko bolezen 
napreduje, je zelo pomembno, da lahko svojcem 
in bolnikom pravilno svetujemo. Opazili smo, 
da se z napredovanjem bolezni okus bolnikov 
spreminja – vse bolj jih privlači sladka hrana. To 
ni narobe, če jo zaužijejo v zmernih količinah, ne 
smejo pa z njo pretiravati,« je opozoril Rakuša. 
Dodal je, da ljudje, katerih prehrana je enolična, 
veliko težje obvladujejo tudi druge težave, ki pri-
dejo s starostjo.

Želijo se posladkati. Da je želja po sladkem 
značilna za večino starostnikov, je povedal Gregor 

Andreja.Šalamun  finance@finance.si

Hrana kot zdravilo?

Žigon, direktor Doma pod gorco, in dodal, da 
so poskušali stanovalcem doma omejiti vnos 
sladkorja, a odziv ni bil ravno dober. »Prepričani 
so bili, da sem preveč škrt in da jim ne privoščim 
sladkega,« je dejal in nasmejal dvorano.

»Vsaka kronična bolezen – in tudi sama starost – je 
dejavnik tveganja za podhranjenost,« je opozorila 
Gordana Horvat Pinterić. Na to vplivajo pomanj-
kljivo zobovje, težave z žvečenjem, požiranjem, 
razpoloženjske motnje, spremenjen okus, vonj 
in podobno. Sogovornica je poudarila tudi, da si 
nekateri bolniki zaradi finančne stiske ne morejo 
privoščiti tistih hranil, ki jih potrebujejo. »Vse to 
privede do nenormalnega prehranjevanja, ki vodi 
v izgubo mišične moči in zmogljivosti bolnikov,« 
pravi strokovnjakinja. Dodaja, da so lahko bolniki 
na prvi pogled videti običajno prehranjeni, vendar 
s podrobnejšimi meritvami ugotovijo, da jih je ve-
liko podhranjenih, da skoraj nimajo mišične mase 
in fizične zmogljivosti. Zaradi tega so vse težje 
pokretni, pri njih se lahko pojavljajo tudi zlomi. 
Pri 30-letnem moškem približno 45 odstotkov 
njegove teže pomeni mišična masa, medtem ko 
je pri starejših ljudeh (70, 80 let) ta delež občutno 
manjši – 27 odstotkov. Če torej starejši obležijo 
v postelji, jim mišična masa še dodatno upade, 
zato je gibanje še kako pomembno, je povedala 
Gordana Horvat Pinterić. Pomembna je raznovr-
stna prehrana. Svoje izkušnje sta predstavila tudi 
skrbnica bolnika s Parkinsonovo boleznijo Cvetka 
Pavlina Likar, ki je tudi predsednica društva 
Trepetlika, in Vinko Kurent, bolnik s Parkinsonovo 
boleznijo, ki je med drugim poudaril, da je njegova 
prehrana zelo raznovrstna in da zanjo skrbi veči-
noma žena. Opozoril je tudi na pomen gibanja, s 
čimer se je strinjala tudi Gordana Horvat Pinterić. 
»Telovadba – ali vsaj sprehod – sta potrebna po 
vsakem obroku,« je dejala.

Članek je bil objavljen v reviji VIVA MEDICINA & LJUDJE.

Revija medicino razlaga na poljuden način in skrbi za 
osveščanje o boleznih in preventivi. Če vas zanimajo teme s 
področja zdravja, vas vabimo, da se naročite na revijo (pokličite 
na 80 15 080 ali pišite na narocnine@finance.si)
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Od 4. do 6. novembra 2022 je v Ankaranu potekalo 
srečanje Društva Trepetlika, ki se ga je udeležilo več kot 
150 članov; v hotelu jih je prenočilo 147. Vprašalnik za 
evalvacijo srečanja so udeleženci izpolnjevali ob koncu 
programa. Vrnjenih 60 vprašalnikov je bilo večinoma 
ustrezno izpolnjenih, praznine so bile predvsem ob odgo-
vorih o demografskih značilnostih anketirancev. Morda so 
posamezniki ta vprašanja, navedena na vrhu vprašalnika, 
preprosto spregledali, ali pa niso želeli odgovoriti. Pari 
bolnik - skrbnik na ankete pogosto odgovarjajo skupaj, 
temu pa vprašalnik ni bil povsem prilagojen. Da so bolniki, 
jih je od skupno 60 anketirancev odgovorilo 44 (22 moških 
in 20 žensk, dva bolnika nista označila spola). Za skrbnike 
se je izreklo 12 anketirancev, od tega le trije moški. Tudi 
vprašanje o starosti in spolu je v nekaterih anketah ostalo 
neodgovorjeno (Preglednica 1).

Preglednica 1: Starost (N = 54) in spol (N = 49) 
anketirancev 

Starost Št. glede 
na starost

M Ž Skupni odstotek 
po starosti %

Od 50 do 54 let  3 1 2   5,6
Od 55 do 59 let  3 2 1   5,6
Od 60 do 64 let  8 4 4 14,8
Od 65 do 69 let 15 6 8  27,7
Od 70 do 74 let 16 7 9  31,5
Od 75 do 79 let   4 0 2    7,4
Od 80 do 84 let   4 3 0    5,6
Od 85 do 89 let    1 0 0    1,8

Pavla Rapoša Tajnšek

Odzivi udeležencev srečanja Društva trepetlika v 
Ankaranu (analiza  anketnih vprašalnikov)

Opomba: Ker je  podatkov o spolu nekaj manj kot podat-
kov o starosti, se seštevek moških in žensk ne ujema s 
skupnim podatkom o starosti.

Najstarejši anketiranec je bolnik, moški, star 86 let, 
moški je tudi najmlajši bolnik, star 50 let. Največ, skoraj 
tri četrtine anketiranih (72 odstotkov), je starih od 60 do 
74 let, starih 75 let in več je 9 (17 odstotkov) anketiran-
cev, mlajših od 65 let pa 14 anketirancev (11 odstotkov). 
Domnevamo lahko, da je še posebej za mlajše bolnike, ki 
so v delovno aktivni starosti, Parkinsonova bolezen zelo 
hudo breme. 

Ker je  podatkov o spolu nekaj manj kot podatkov o 
starosti, se seštevek moških in žensk ne ujema s skupnim 
podatkom o starosti. 

Ocenjevanje vsebine in izvedbe srečanja

Pri ocenjevanju vsebine in izvedbe  srečanja je bila v 
evalvacijskem vprašalniku uporabljena petstopenjska 
Likertova ocenjevalna lestvica (Preglednica 2):

1 = se nikakor ne strinjam, 2 = se ne strinjam, 3 = niti se ne 
strinjam niti se strinjam,

4 = se strinjam, 5 = se popolnoma strinjam. 

Ocena 'se nikakor ne strinjam' ni bila izbrana niti enkrat, 
zato je ni v preglednici. 

Preglednica 2: Ocene odgovorov na 10 zastavljenih trditev (N = 60)

Trditve Ocena strinjanja Povpr. ocene 
na  trditeva) Vsebina in metode dela 2 3 4 5

1. Vsebina srečanja je bila zanimiva in uporabna 4 17 39 4,58
2. Predavatelji so strokovno, kvalitetno in na ustrezen način predstavili teme 3 14 43 4,67
3. Pridobitev novih teoretičnih in praktičnih znanj  1 7 22 30 4,35
4. Možnost aktivnega sodelovanja, zastavljanja vprašanj, deljenja izku-

šenj in druženja 4 10 46 4,70
5. Srečanje me je pozitivno motiviralo za vnašanje sprememb v moj 

vsakdanjik 7 25 28 4,35
6. Nova spoznanja bom lahko uporabil-a v praksi 7 19 34 4,45
7. Program srečanja odpira nova vprašanja in spodbuja k  izobraževanju 

na tem področju 4 10 46 4,70
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b)  Organizacija in izvedba srečanja
1. Termin izpeljave je bil ustrezno izbran 1 11 48 4,78
2. Prostorski pogoji so bili primerni 4 9 47 4,72
3. Izvajalec je pri organizaciji in izvedbi programa ustrezno upošteval 

potrebe udeležencev 
6 14 40 4,57

Povprečna ocena vseh odgovorov 4,59

Povprečje ocen (4,59)  je zelo visoko, skorajda povsem 
odlično. Le ugibamo lahko, kaj vse je prispevalo k tako 
visokim ocenam. Morda je eden od razlogov naglica ob 
razdeljevanju evalvacijskih anket, ko ni bilo priložnosti za 
navodila, na kaj naj bodo anketiranci pozorni pri izpol-
njevanju. Dvome, ali je bilo obkroževanje vnaprej poda-
nih odgovorov premalo premišljeno in prehitro, omilijo 
dodatna sporočila organizatorjem, ki so jih anketiranci 
napisali na koncu anketnega vprašalnika. Tudi pri teh 
odprtih odgovorih prevladujejo pozitivne ocene, zato vse 
kaže, da je srečanje izpolnilo pričakovanja anketirancev.

Najvišje povprečje ocen v Preglednici 2 je dosegla ustre-
znost termina srečanja (4,78). K visoki oceni je morda 
prispevala tudi sreča z vremenom. Na drugem mestu so 
prostorski pogoji (4,72), ki jim s povprečnima ocenama 
4,70 sledijo možnosti aktivnega sodelovanja in odpiranja 
novih vprašanj ter spodbujanja nadaljnjega izobraževa-
nja. Anketiranci so bili nadpovprečno zadovoljni tudi s 
kakovostjo predavaj (4,67). Le malo nižje od povprečja, 
ki znaša 4,59, so zanimive ter uporabne vsebine srečanja 
(4,58), ki jim sledi uporabnost novo pridobljenih spoznanj 
(4,45). Najnižjo oceno, obakrat po 4,35, sta prejeli trditvi, 
da so anketiranci na srečanju pridobili nova znanja, in da 
so dovolj motivirani za njihovo praktično uporabo. Pri teh 
ocenah se pojavi edina negativna ocena (2 – se ne stri-
njam), nekaj več je tudi neodločene ocene 3. Sklepamo 

lahko, da anketiranci le niso povsem prepričani, ali so do-
volj usposobljeni in motivirani za spremembe v svojem 
življenju, in ali bodo pozitivne izkušnje s tega srečanja 
zmogli prenesti v vsakdanjo prakso.

Da si v tem pogledu želijo še več znanja in opore, kažejo 
odgovori na vprašanje, o katerih vsebinah bi se želeli 
bolje poučiti (Preglednica 3). Anketiranci so lahko izbrali 
več odgovorov.

Preglednica 3:  Vsebine, zanimive za nadaljnje izobraževanje

Vsebina za nadaljnje izobraževanje Frekvenca izborov Rang
Vloga in pomen hormonov pri bolniku s PB in skrbniku 36 3
Osveščanje bolnikov  in skrbnikov o pomenu joge, tai chi-ja in nordijske hoje za lažje opravlja-
nje vsakodnevnih aktivnosti 32 5
Ali skrbniki poznajo potrebe bolnikov s PB? Meje med bolnikom in skrbnikom 33 4
Mediacija – reševanje nesporazumov oz. konfliktov med bolnikom, skrbnikom, medicinskim 
osebjem ali v družini s pomočjo tretje osebe 14 7
Odgovornost skrbnika do bolnika z vidika pravnih predpisov (odvzem opravilne sposobnosti, 
varnost in druge zakonske obveznosti) 23 6
Urjenje spomina: kako manj pozabljati 44 1
Kako skrbnike in bolnike motivirati za izvajanje aktivnosti, ki izboljšujejo motorične in umske 
sposobnosti

40 2

Drugo – dopišite 7 8
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Največ, skoraj tri četrtine anketirancev,  je med zanimivimi 
vsebinami za nadaljnje izobraževanje izbralo urjenje spomi-
na. 'Kako manj pozabljati' so postavili na prvo mesto, kar je 
nekdo še dodatno podkrepil s pripisom: »To, to, to ... to me 
res zanima!« Le malo manj odgovorov so dobile aktivnosti 
za izboljšanje umskih in motoričnih sposobnosti (rang 2), 
na tretjem mestu je pristalo poznavanje vloge in pomena 
hormonov za bolnike s PB in skrbnike. Več  kot polovica 
anketiranih je izbrala še poznavanje potreb in meja med bol-
nikom in skrbnikom ter pomen joge, tai chi-ja in nordijske 
hoje za lažje opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. Najmanj 
odgovorov sta prejeli mediacija in 'odgovornost skrbnika z 
vidika pravnih predpisov'.

Pod »drugo« so anketiranci dopisali (navajamo vse 
odgovore):

•	 kako blažiti pretirano čustveno občutljivost;
•	 več praktičnih navodil s področja psihoterapije, za 

obvladovanje depresije;
•	 različne pomoči za skrbnike, saj nas pomoč zelo 

izčrpava;
•	 novosti pri zdravljenju PB;
•	 zadnja faza – evtanazija;
•	 navodila – s fotografijami – za gimnastiko; 
•	 delavnice o urjenju spomina. 

Pregled dodatnih pripomb in predlogov 

Ob koncu anketnega vprašalnika ponujeno možnost za do-
datna sporočila organizatorjem je izkoristilo 43 oziroma 72 
odstotkov anketirancev, skoraj tri četrtine. V veliki večini gre 
za pozitivne odzive, pohvalili so načrtovanje, vsebino in iz-
vedbo programa ter podali predloge za nadaljnje aktivnosti. 
Veliko navdušenja je poželo predavanje prof. dr. Zvezdana 
Pirtoška o pomenu hoje. Poleg njegovega predavanja so 
bili posebej pohvaljeni še plesna delavnica Iryne Stankovič, 

predstavitev Izhodišč nacionalnega programa za obvlado-
vanje PB, ki jih je pripravil in podal Slavko Stošicki ter vo-
denje srečanja s strani predsednice društva Cvetke Pavline 
Likar. Kritičnih pripomb in opažanj je komaj za vzorec. Tudi 
dodatna sporočila anketirancev navajamo v celoti. Zaradi 
večje preglednosti smo jih razvrstili v štiri skupine, kar je 
bilo včasih težavno. Kam na primer uvrstiti sporočilo: »Sem 
vdova in mi ni lahko živeti s to boleznijo«?

 a) Pohvale za organizacijo in izvedbo srečanja

•	 Zelo dobro organizirano, nimam pripomb.

•	 Srečanje je bilo odlično. Všeč mi je bilo, da je bilo vse 
lepo razloženo, da smo lahko razumeli.

•	 Program je bil razumljivo predstavljen, vzdušje pri 
razlagah je bilo pozitivno.

•	 Organizacija srečanja je bila odlična, tako predavanja 
kot lokacija.

•	 Všeč sta mi bila tako program kot organizacija. Hvala!  

•	 Vsa predavanja so bila dobra, želim si jih čim več! 

•	 Odlično, kar tako naprej!

•	 Zelo dobro organizirano, nimam pripomb.

•	 Super organizacija, super vsebina. Posebej pohvala 
Cvetki! Še naprej tako... Hvala! 

•	 Vse, kar sva slišala, je bilo odlično in uporabno, odlično 
je bilo tudi druženje.

•	 Vsebina srečanja je bila poučna in zanimiva. 

•	 Hvala vam za vse, kar delate! 

•	 Hvala vsem!

•	 Pri predavanjih sva z ženo pridobila veliko novih 
informacij v okolju, ki bolnika pomirja in sprošča. 

•	 Vsa predavanja so bila dobra, želim si jih čim več! 

•	 Kraj srečanja je odlično izbran, tudi prostori so lepši in 
boljši. 
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b) Pohvale predavateljem

•	 Pohvaliti želim nastope predsednice društva gospe 
Likarjeve, predavanje prof. Pirtoška ter predstavitev 
študije o razširjenosti parkinsonizma v Sloveniji in v 
svetu.

•	 Najboljša sta bila predavanje dr. Pirtoška in plesna 
delavnica.

•	 Plesna delavnica je bila resnični užitek, še kdaj!
•	 Predavanje o hoji nam je podalo nekaj novih vidikov. 
•	 Predavanje dr. Pirtoška je bilo odlično. 
•	 Največ smo odnesli iz razlage dr. Pirtoška, tudi 

motivacijo za naprej. 
•	 Zelo dobro, razločno, razumljivo in preprosto je govoril 

dr. Zvezdan Pirtošek. 
•	 Zelo mi je bilo všeč predavanje dr. Pirtoška o hoji. 

Izjemno dober način podajanja, ki v celoti pritegne. 
•	 Izredno dobro predavanje dr. Pirtoška, želeli bi si še več 

podobnih predavanj.
•	 Odličen dr. Pirtošek s predavanjem o hoji. Vsem HVALA!

c) Pogled naprej

•	 Dobro organizirano, primerno dolgo. Predlagam 
podobne aktivnosti, morda dodatno še kakšen šport, 
pohode, plese. 

•	 Posebej sem bila zadovoljna s predavanjem dr. 
Pirtoška, pogrešala pa sem odgovor na vprašanje, kako 
hoditi, ko te začne vse boleti. Volja je, moči ni!

•	 Želel bi več strokovnih predavanj o simptomih PB in 
novih metodah zdravljenja, vse drugo mi je bilo zelo 
všeč.

•	 Organizirano zelo dobro, mogoče še več motivacijskih 
aktivnosti.

•	 Predlagam podobne aktivnosti, morda dodatno še 
kakšen šport, pohode, plese. 

•	 Sem za odpiranje novih vprašanj.
•	 Predlagam delavnice o urjenju spomina ter spoznavno 

družabni večer.
•	 Zdraviliška rehabilitacija in enake možnosti za vse. 
•	 Sem za srečevanje v različnih delih Slovenije.
•	 Srečanja bi bila lahko tudi na drugih lokacijah oziroma 

regijah, ob upoštevanju letnega časa in klimatskih 
pogojev. 

d)  Kritična opažanja

•	 Izredni zbor članov društva ni bil dobro pripravljen.
•	 Psihologinja preveč časa posveča razmišljanju.
•	 Udeleženci, ki težko hodimo, bi morali imeti prenočišče 

v hotelu ali v bližnjih, lažje dostopnih hišah (opomba 
predsednice društva: na te potrebe je treba recepcijo 
opozoriti ob prijavi).

•	 Sem vdova in mi ni lahko živeti s to boleznijo.
•	 Gledano celovito je bilo srečanje kakovostno, prva in 

zadnja tema pa nista bili ustrezni, zadeve še niso zrele 
za obravnavo. Udeleženci smo se lahko imeli dobro, kaj 
pa ostalih deset tisoč PB bolnikov, ki nimajo možnosti, 
da bi prisostvovali? O njihovem počutju ni nihče 
spregovoril.

Pričakujemo, da bodo rezultati evalvacije srečanja koristili 
organizatorjem pri načrtovanju bodočih srečanj. Kako bi ne 
le nove, pač pa tudi že obstoječe bolnike s parkinsonizmi 
informirali o obstoju društva in kako bi jih čim več povezali 
z društvenimi dejavnostmi ter jih pritegniti med članstvo, 
ostaja ena od najpomembnejših nalog Društva Trepetlika. 
Temu problemu bi bilo dobro posvetiti eno od prihodnjih 
srečanj, ki so namenjena vsem članom. Srečanja s to vsebi-
no bi lahko potekala tudi po posameznih območnih enotah, 
da bi bila bližje parkinsonikom v oddaljenih krajih, pa čeprav 
bi to otežilo izvedbo predavanj in delavnic.
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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

SAMO ZA STROKOVNO JAVNOST
Datum priprave oglasa: maj 2021
SI-NEUP-210008
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Člani društva Trepetlika smo bili 
povabljeni na izredni zbor in na 
srečanje članov, ki je od  4. 11. do 
6. 11. 2022 potekalo v Ankaranu. 
Že uveljavljeno geslo srečanja 
»Trli bomo orehe« je zvenelo 
obetavno in res smo jih nekaj 
tudi strli. Miselne orehe na 
izrednem zboru, na predavanjih, 
predstavitvah in delavnicah, 
tiste prave, ki jih ni pozabila 
prinesti gospa Angela Prešeren, pa 
med uživanjem sončnega, skoraj 
poletnega vremena v zelenem okolju 
ankaranskega kampa.

Izredni zbor 
Jože Kristan je na izrednem zboru o spremembah 
statuta odpravil nekaj nejasnosti in dvignjenih 
obrvi s pojasnilom, da tekst, ki smo ga lahko 
prebrali na internetni strani društva Trepetlika, 
še ni osnutek statuta, pač pa le delovno gradi-
vo. Razprava o potrebnih spremembah statuta 
bo potekala najmanj še do sredine decembra, 
ko bo delovna skupina na osnovi pripomb in 
predlogov članov pripravila prečiščeni osnu-
tek statuta. Odprtih vprašanj je precej, na 
primer, ali naj društvo deluje po enotah ali 
tudi po sekcijah oziroma odsekih; kakšna 
naj bo vloga podpredsednika oziroma 
namestnika predsednika; kakšna je vlo-
ga podpornikov ter kakšne dejavnosti 
naj opravlja društvo. Deloma polemična 
razprava se je razvnela ob vprašanju, kako 
bi v statutu ustrezneje opredelili športno 
dejavnost društva. Obstoječa določba 
o rekreativno-športni dejavnosti ni več v 
skladu s povečanim zanimanjem članov za 
igranje namiznega tenisa ter z njihovimi 
uspešnimi nastopi na domačih in svetovnih 
prvenstvih bolnikov s Parkinsonovo boleznijo. 
S spremembo statuta bi olajšali tudi pridobi-
vanje dodatnih sredstev za igranje namiznega 
tenisa, ki se čedalje bolj uveljavlja kot nadgra-
dnja zdravljenja Parkinsonove bolezni z zdravili. 

Pavla Rapoša Tajnšek

Ankaranski orehi
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Treningi namiznega tenisa še niso dostopni članom 
Društva Trepetlika v vseh območnih enotah, zato je 
bilo v razpravi izraženih tudi nekaj pomislekov, kot 
je na primer ta, da pri poročanju o uspehih naših 
tekmovalcev v okviru tekmovanja PPP 
(Ping Pong Parkinson), ki je organizi-
rano  v svetovnem merilu, ni vedno 
dosledno navedeno, da v Sloveniji 
te aktivnosti potekajo v okviru 
Društva Trepetlika. Izražena je 
bila tudi bojazen, ali niso zaradi 
financiranja športnih aktivnosti 
prizadeti drugi programi društva, 
zato je bilo predlagano, da  se od 
sredstev, ki so bila namensko pri-
dobljena za točno določene špor-
tne aktivnosti, ali pa za delo kakšne 
druge sekcije, deset odstotkov upo-
rabi za stroške tekočega poslovanja 
društva. Izredni zbor je v komisijo, 
ki bo vodila javno razpravo o spre-
membah statuta in pripravila pre-
čiščeni osnutek statuta, imenoval 
Jožeta Kristana, Renato Novak 
Zupančič in Jožeta Šproharja. Po 
izrednem zboru je sledil družabni 
del programa: okusna večerja, ples 
z živo glasbo, medsebojno druženje.

Nacionalni program 
Delovna sobota se je po jutranji 
telovadbi začela s predstavitvijo 
izhodišč za izdelavo nacional-
nega programa o obvladovanju 
Parkinsonove bolezni v Sloveniji. 
Pripravil in podal jih je Slavko 
Stošicki, ki je zbral in uporabil veliko 
relevantnih virov, s pomočjo katerih 
je  pregledno in razumljivo opisal sta-
nje pri obvladovanju Parkinsonove 
bolezni pri nas in tudi v svetu. 
V Sloveniji kljub napredku pri 
obravnavi Parkinsonove bo-
lezni še nimamo nacionalnega 
programa o obvladovanju te 
hitro naraščajoče bolezni, poleg 
tega ne izvajamo vseh priporočil 
Svetovne zdravstvene organizaci-
je. Težav ne manjka, še so problemi 
z obnovitveno rehabilitacijo, zane-
marjena je paliativna oskrba, premalo 
je nevrologov, čakalne dobe na nevrološke 
preglede so predolge, premalo je znanja o parkin-
sonizmu med strokovnjaki drugih strok. Pogrešamo 
zanesljivo študijo o številu parkinsonikov v Sloveniji 

ter o dostopnosti pomoči bolnikom in skrbnikom v 
vseh socialnih skupinah in po vsej državi, tudi v od-
maknjenih krajih. 

Sledila je predstavitev projekta »Učinek vadbe 
namiznega tenisa na posturalno stabil-

nost in hojo pri bolnikih s Parkinsonovo 
boleznijo«, ki ga izvaja doktorandka 

Petra Čokelj, dr. med., pod mentor-
stvom doc. dr. Dejana Georgieva 
in somentorstvom prof. dr. Vojka 
Stropnika, prof. šp. vzg. Glede na 
to, kako priljubljen postaja na-
mizni tenis med člani društva, do-

datna motivacija za sodelovanje 
v projektu morda ne bo potrebna. 

Neodgovorjeno pa je ostalo vpra-
šanje, kako omogočiti sodelovanje v 

raziskavi tudi  bolnikom in skrbnikom, 
ki živijo daleč od urbanih centrov. 

Motivacija za hojo
Predavanje prof. dr. Zvezdana 
Pirtoška o hoji  je bilo po mnenju 

številnih udeležencev najpo-
membnejši dogodek tokratnega 

srečanja. Izjemno zanimivo, tako 
rekoč »zvezdniško« predavanje je 

poudarilo pomen hoje za naše mo-
žganske celice in nam dalo misliti, 

kako bomo tudi dolgoročneje oh-
ranjali motivacijo za spremembo 
življenjskega sloga. Bomo lahko 
upoštevali priporočilo o najmanj 
polurni hoji v razmeroma hitrem 
tempu (pet kilometrov na uro) 

vsaj štiri do petkrat tedensko? In 
kaj storiti v primerih, ko »glava želi, 

noge pa ne morejo,« kot je potožila 
ena od udeleženk. 

Sobotno dopoldne je zaključil 
pogovor s parkinsonsko sestro 
Lidijo Ocepek. Odgovarjala je na 
vprašanja udeležencev, ki so jih 
zanimale predvsem informacije 
o zdravljenju napredovale PB  s 
pomočjo črpalke.

Popoldne sta nas pričakali dve, 
po vsebini in načinu izvedbe dokaj 

različni delavnici. Plesna delavnica, ki 
jo je vodila diplomirana plesna pedago-

ginja, magistrica pomoči z umetnostjo Iryna 
Stankovič, je očarala veliko sodelujočih. Ob nazornih 
navodilih in živahni glasbi smo, spodbujeni od vodite-
ljice, ki je izžarevala svojevrstno empatijo in energijo 
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(to je  prava »ognjena ptica«, jo je pohvalil nekdo), 

zaplesali vsi skupaj in vsak po svoje, kakor je kdo želel 

in zmogel. 

Bolj umirjeno psihološko delavnico, na kateri smo 

trli miselne in čustvene orehe, je vodila še ena »ma-

gistrica pomoči«, magistrica psihologije Miša Bakan. 

S  svojimi razlagami in pojasnili je odpirala prostor za 

razmišljanje in iskanje boljših rešitev pri obvladova-

nju tegob življenja z našim nepovabljenim gostom, 

»gospodom Parkinsonom«. S pomočjo voditeljice 

smo se poglabljali v razumevanje občutkov in si izme-

njavali izkušnje o tem, kako reševati kratke stike, ki so 

posledica bolezni na eni ter izčrpanosti ob dolgotrajni 

skrbi za bolnika na drugi strani.

Sproščenost literarnega večera 
Ni malo članov naše 'Trepetlike', ki se lahko pohvalijo 

z literarnim ali likovnim ustvarjanjem. Na spontano 

organiziranem literarnem večeru smo se tokrat srečali 

s pesmimi in odlomki iz proznih del avtorjev Slavke 

Ilich, Magde Kastelic Hočevar, Slavka Stošickega in 

Barbare Wohinz. S svojim nenadkriljivim humorjem 

in vedrino je njihovo ustvarjalnost predstavila izvirna 

kulturna animatorka Mirjam Šprohar. 'Piko na i' so ve-

černemu druženju dodali pevci, s solističnima nasto-

poma sta se izkazala Breda Vučkovič in Jože Kristan. 

Tihi sopotniki sobotnega večera so bili še preostali 

orehi, ki so nas čakali v košarici. 

Nedostopnost osebne asistence in 
drugih storitev
Tiste druge, neredko še trše in bolj usodne orehe, 
smo v nedeljo dopoldne trli na predstavitvi osebne 
asistence. Storitev podpira samostojno in neodvisno 
življenje aktivnih invalidnih oseb, zato je predstavnica 
izvajalske organizacije, ki nam je opisovala izkušnje 
pri zaposlovanju osebnih asistentov, ob pogledu na 
starostno strukturo občinstva ugotovila, da med nami 
najbrž ni veliko takih, ki bi imeli z osebno asistenco 
lastne izkušnje. Ker storitev osebne asistence ni dos-
topna starejšim od 65 let, bi bil za večino poslušalcev 
morda primernejši pogovor o dolgotrajni oskrbi. 
Vendar so bolniki s Parkinsonovo boleznijo tudi mlajši 
ljudje, zato potrebe po osebni asistenci, ki jim lahko 
omogoči večjo aktivnost, samostojnost in neodvi-
snost, obstajajo tudi med člani Društva Trepetlika. 
Le dokazati je te potrebe zelo težko, praktično ne-
mogoče, so na osnovi lastne izkušnje potrdili tisti, ki 
so se s tem trdim orehom že srečali. Problematična 
dostopnost do storitev pa ni značilna le za osebno asi-
stenco. Zaradi nedorečenosti in lukenj v zakonodaji se 
pojavlja pri uveljavljanju mnogih pravic in storitev na 
področju zdravstvenega in socialnega varstva. Čeprav 
se uporabniki pogosto počutimo nemočne, smo ob 
koncu delovnega srečanja še enkrat ugotovili, da nam 
brez borbe ne bo nič podarjeno. Če se ne bomo sami 
odločno zavzemali za svoje potrebe, nas ne bo nihče 
ne videl ne slišal. Ni kaj, Društvo Trepetlika, še bo 
treba treti orehe!
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Ko izrečemo besedo Pula, nam 
misli takoj uidejo v izjemno znan, 
pomemben spomenik. Pulsko 
areno. Zgradbo, v kateri so se 
prirejale borbe gladiatorjev, 
viteški turnirji, sejmi, športne igre 
… in je bila zgrajena v I. stoletju, 
v obdobju vladavine cesarja 
Vespazijana. 

A ko izrečemo besedo Pula, mi, bolniki s 
Parkinsonovo boleznijo, dobi beseda Pula 
povsem drugačen pomen. Za nas je to naj-
pomembnejši kraj v letu 2022, saj se je tam 
odvijalo 3. svetovno prvenstvo bolnikov s 
Parkinsonovo boleznijo v namiznem tenisu. 
Kratko povedano, pet kratkih, čudovitih dnevov, 
polnih veselja, druženja, tekmovalnosti in poziti-
vizma v vseh pogledih. 

Več kot 200 tekmovalcev in tekmovalk se je borilo 
z vsemi svojimi močmi, se predajalo užitkom, ki 
nam jih prinaša ta igra. Pa ne le užitkov, daje nam 
moč, razgibanost, daje nam boljše gibalne spo-
sobnosti, ne glede na to, kakšni smo. Imamo 
voljo, željo, energijo in pozitiven odnos. 18 
igralcev iz Slovenije je spremljal Grega Komac 
(glavni trener), brez katerega ne bi šlo. Njegova 
zgodba smo poleg njegove družine mi, bolni-
ki s Parkinsonovo boleznijo. Verjamemo in 
vemo, da se za nas razdaja še v večji meri 
kot zase in svojo družino. Pet dni nam je stal 
ob strani, nas vodil in nam svetoval v vseh 
ozirih. Grega je na tem svetovnem prven-
stvu živel samo za nas. Večerni sestanki so 
potekali bolj ali manj v mirnem vzdušju, 
v prijetnem okolju, kjer smo slišali tako 
pozitivne kot tudi negativne kritike. A vse 
so bile dobronamerne. Nikakor pa ne sme-
mo pozabiti naših zvestih spremljevalcev, 
navijačev, ki so nas spremljali, glasno navijali 
v tem za nas velikem in napornem preizkusu. 

3. svetovnega prvenstva v Puli se bomo spo-
minjali po igrah dvojic - mešanih, moških in 
ženskih. Seveda tudi individualne igre ni manj-
kalo. Pravzaprav je bilo individualnih iger na 
pretek, saj smo bili zelo dobri in napredovali smo 
iz kroga v krog. Do dveh zlatih odličij je tako prišel 

Darinka Logar

Pula
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Marjan Vitanc. Njegova igra je pravzaprav 
profesionalna. Zato ni čudno, da je zlato 
priigral v moških dvojicah in še posamezno. 
Da pa ne bodo moški preveč ponosni, se lah-
ko z  dobrim uspehom pohvalita tudi Biserka 
Muršec in Danica Kocbek. Biserka je iz Pule 
domov prinesla bronasto medaljo posamezno 
in v dvojicah. Danica pa prav tako bron v ženskih 
dvojicah. Res vsem iskrene čestitke. Vsi ostali 
tekmovalci smo dobili medalje za udeležbo na 
tekmovanju in te nam pomenijo zelo veliko. Vsi 
smo bili zmagovalci v pravem pomenu besede. 
Vsak zase in skupaj. Bravo mi, bravo naši, bravo 
Grega. 

Vsi tekmovalci, ki so izpadli v skupinskem delu 
turnirja, so lahko igrali v tolažilnem turnirju, kjer 
so si prav tako nabirali tekmovalne izkušnje. Tisti, 
ki  so se uvrstili na 1. do 3. in 4. mesto so kasneje 
domov dobili plakete.

A tukaj se naše pozitivne besede ne zaključijo. 
Verjamemo in vemo, da bi bili še boljši, še gla-
snejši in uspešnejši, če bi bila z nami tudi Vinko 
Kurent in Majda Slokan. A njuno zdravstveno 
stanje jima v tem trenutku ni dopuščalo 
igre. Zato pa se bosta lahko pripravljala na 
prihajajoče svetovno prvenstvo 2023, ki bo 
v Avstriji. Z nami bosta tako Vinko in Majda 
ter vsi, ki smo bili letos, pa  še več nas bo. 

Že za letošnje svetovno prvenstvo lahko 
rečemo, da je bilo zelo nabito s čustvi, da 
smo spoznali veliko članov s celega sveta. 
Drug drugemu smo dajali spodbudo, energijo, 
čutili medsebojno povezanost in se spodbujali. 
Slišali smo veliko izkušenj in življenjskih zgodb, 
takšnih in drugačnih, veliko mnenj in razmišlja-
nja o naši bolezni. 

In na koncu smo se seveda izčrpani, polni vtisov 
in zadovoljni vrnili domov. Odločeni, da s polno 
paro treniramo naprej in se aktivno pripravljamo 
na Avstrijo 2023. 
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V sredo, 16. 11. 2022, na deževen in precej 
turoben dan, smo se ob 18. uri zbrali v 
kulturnem domu v Vipavi na predavanju 
dr. Petje Obreza, specialistke nevrologije, 
o Parkinsonovi bolezni. Predavanje je 
organizirala Lavričeva knjižnica iz Ajdovščine. 
Pobudo zanj sem dal sam, ko sva se z 
direktorjem knjižnice Arturjem Lipovžem 

Jože Papež 

Predavanje o Parkinsonovi bolezni v Vipavi 

srečala po operaciji globoke možganske 
stimulacije (v nadaljevanju: GMS). Hitro sva 
se poenotila (novembra 2019), da bi bilo 
dobro tako bolezen kot možnosti za njeno 
obvladovanje, predstaviti zainteresirani širši 
javnosti. Žal je korona prinesla dolg premor 
javnih prireditev. 

Seveda predavanje ni bilo namenjeno samo občanom 
občine Vipava, temveč tudi parkinsonskim bolnikom 
Primorske in seveda tudi širše po Sloveniji. Bolniki so pri-
šli na predavanje celo iz Ljubljane. Vodja regijske enote, 
Elica Blažič je skupaj z dobrovoljnim možem in skrbni-
kom Darkom organizirala avtobusni prevoz, tako da je v 
Vipavo prispel poln 20-sedežni avtobus bolnikov iz širše 
Primorske. Udeležba je bila presenetljiva. Predavanju 
je prisluhnilo 60 ljudi. Pomembno je, da so bili med 
njimi tudi takšni, ki zase mislijo, da imajo simptome 
Parkinsonove bolezni (v nadaljevanju: PB) ali pa jih opa-
žajo pri svojih najbližjih. 

Zanimivo je, da so v dnevih po predavanju k meni pris-
topili ljudje in mi čestitali, da sem se javno izpostavil, 
želeli pa so tudi vedeti še več o PB. Predavanje je odneslo 
marsikatero stigmo o PB. 

Vse skupaj je nagovorila predsednica društva Trepetlika 
Cvetka Likar, ki ni skrivala navdušenja nad organizacijo 
predavanja in tudi samega predavanja dr. Obreza ter 
mojega lastnega prispevka. Dogodek je usmerjal Artur 
Lipovž, ki je opozoril, da dejavnost knjižnice še zdaleč ni 
le izposoja knjig, pač pa tudi priprava dogodkov, namen-
jenih kulturnim, izobraževalnim, socialnim, zdravstvenim 
in drugim potrebam prebivalstva. 

Dr. Obreza, ki stanuje v Vipavi, je imela zelo zanimivo 
tekoče podano predavanje. Zelo lepo je prestavila PB, 
različne načine zdravljenja, zgodovino zdravljenja in na-
čine zdravljenja skozi preteklost. 

Sam sem predstavil operacijo GMS. Eden od bolnikov je 
predstavil in pokazal črpalko z duodopo. 

Po predstavitvi pravic, ki pripadajo parkinsonskim bolni-
kom, se je razvil pogovor, ki se je končal ob kozarcu vina 
in prigrizku. Tako smo počastili tudi sv. Martina, ki verjet-
no ni poznal Parkinsona. Po sproščenem pogovoru smo 
se okrog 21. ure z željo po ponovnem snidenju odpeljali 
vsak proti svojem domu. 
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Življenje ni lahko, ni idealno. Večkrat nam 
nosi hude in težke preizkušnje kot tiste 
lepe, srečne, brezskrbne. Ko se soočimo z 
neozdravljivo boleznijo, je najpomembnejše, 
da jo razumemo, da se jo naučimo 
obvladovati in jo sprejmemo. Saj poznate tiste 
prikupne napise s ptičem: »Vsemu bova kos.«

Ko se v življenju pojavi neozdravljiva kronična bolezen, pri-
nese novo dimenzijo življenja. Uvesti moramo spremembe, 
stopiti iz cone udobja, kot radi rečemo. Skupaj z boleznijo 
se spremenijo odnosi znotraj družine. Prej določene vloge 
in opravila se zamenjajo, spremeni se odnos do prijateljev. 
Oboleli in sopotniki postajajo vse bolj osamljeni, socialno 
izolirani, žalostni, depresivni. Sama sem si ob postavitvi 
diagnoze, ko je bilo najtežje rekla: »Ne bo bolezen obvlado-
vala najinega življenja. Midva bova obvladovala bolezen«. 
Da pa lahko bolezen obvladuješ, moraš prejeti zadostne 
strokovne informacije. Najina najboljša odločitev je bila 
vključitev v Društvo Trepetlika. Prav s pomočjo tabora za 
novo diagnosticirane bolnike sva prejela prve tako zelo 
pomembne in osnovne informacije o poteku bolezni. Tako 
sem pričela z zbiranjem preverjenih, strokovnih informacij 
tudi iz tujine. Na enem izmed razširjenih sej izvršnega 
odbora Društva Trepetlika smo ugotovili, da vsi bolniki in 
sopotniki potrebujejo strokovne, multidisciplinarne infor-
macije za lažje obvladovanje bolezni. Dala sem pobudo, 
da se v okviru društva organizira skupina za samopomoč 
sopotnikov – skrbnikov in obolelih. Skupina deluje preko 
zoom aplikacije preko spleta. Srečujemo se vsako prvo 
sredo v mesecu. Delujemo pod sloganom »Čaša energi-
je«. Zakaj takšen slogan? Ko skrbimo zase in za obolele, 
iz svoje čaše porabljamo energijo, zato jo moramo znati 
napolniti. Ko je naša življenjska energija v ravnovesju, 
lahko delujemo in smo kos vsem izzivom, ki jih pred nas 
postavlja življenje. Prav srečanja skupine so ena izmed 
oblik, ki pomaga napolniti to našo čašo energije. 

Medsebojni pogovori med sopotniki na srečanjih in 
predstavitev posameznih tem s strani multi  disciplinarnega  
tima s področja nevrologije so tiste oblike delovanja, s 
katero si polnimo čašo energije. 

Odgovornost za zdravje je v naših rokah in zdravja ne 
smemo položiti samo v roke zdravnikov in drugim, ampak 
moramo sami poskrbeti za svoje zdravje in zdravje naših 

Meta Stošicki

Čaša energije 
(Medsebojni odnosi med sopotniki, skrbniki in osebami s kroničnim obolenjem kot primer dobre 
prakse, predstavljen na Webinarju v organizaciji revije VIVA v sodelovanju z Društvom Trepetlika)

sopotnikov. Soočiti se moramo s strahom, ki nas zaobja-
me ob postavitvi neozdravljive diagnoze in ga premagati. 
Strah, ki se naseli v nas, lahko premagamo tako, da se 
soočimo z novimi dejstvi, da se spoznamo z boleznijo, jo 
razumemo in vemo njen potek. S pomočjo strokovnjakov 
lahko poiščemo odgovore na vprašanji, kako se odzivata 
telo in duša obolelega in kako se pri tem počutimo sopot-
niki oziroma skrbniki. 

Najpomembneje je, da oboleli dobi pravočasno in ta-
kojšnjo diagnozo s strani nevrologa in da so kontrolni 
pregledi pravočasni, da je pravočasna evalvacija uvedene 
terapije. Parkinsonova bolezen se kaže v tisočih in enem 
obrazu in je za njeno obvladovanje potreben multidisci-
plinarni pristop strokovnjakov različnih profilov in znanj. 
Prav te strokovnjake povabimo in se nam z veseljem 
pridružijo na srečanjih naše skupine za samopomoč. 
Predavanja strokovnjakov multidisciplinarnega tima nam 
dajejo tisto prepotrebno znanje, informacije in pomoč, ki 
jih potrebujemo za bolj kvalitetno življenje in se z njihovo 
pomočjo naučimo življenja s kronično boleznijo. 

Tako na naših srečanjih s pomočjo strokovnjakov poskrbi-
mo za duševno zdravje. Izvemo, kakšen naj bo uravnotežen 
obrok, kako in kdaj naj zaužijemo zdravila, koliko časa pred 
obrokom, da bodo bolj učinkovita, katere fizioterapevtske 
vaje so najbolj primerne za posamezno fazo bolezni in kako 
jih lahko uvedemo v vsakodnevno življenje, da zagotovimo 
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boljšo stabilnost in gibljivost. Izvemo o medsebojni inte-
rakciji antiparkinsonskih  zdravil z drugimi zdravili in pre-
hranskimi dopolnili. Kdo je upravičen in kako lahko nekdo 
pride do osebne asistence. Seznanimo se z respiratorno 
fizioterapijo in pripomočki za dvig vnosa kisika in prediha-
nost pljuč in kako le to vpliva na boljši govor. Izvemo, da 
se delovna terapija bistveno razlikuje od fizioterapije in je 
samostojna veda, ki povezuje smiselna vsakodnevna opra-
vila posameznika v celoto in je usmerjena na vsakodnevna 
opravila in je namenjena k uravnoteženem pristopu k 
osnovnemu delovanju, kot so skrb zase, delo oz. izvajanje 
življenjskih vlog in prostega časa. 

Zelo pomembni so medsebojni pogovori sopotnikov na 
srečanjih. Vsak posameznik spregovori in pove, s kakšnimi 
težavami se je srečal, kako jih je reševal in si pomagal. Tako 
tudi ostali črpamo izkušnje, ki jih lahko kdaj uporabimo. 
Izvemo, kako si pomagajo pri plavanju, kako lahko s kik 
boks kapo zaščitimo poškodbe glave pri padcih. 

Po končanih srečanjih pripravimo kratke povzetke, da 
si lahko kasneje lažje prikličemo v spomin kakšno po-
membno informacijo. 

Zelo pomembno je, da se na kontrolni pregled dobro prip-
ravimo, si zapišemo vse težave, ki so se pojavile v vmesnem 
obdobju, ali so le te povezane s primarno diagnozo, ali se 
je pojavila še kakšna druga pridružena bolezen. S pomočjo 
informacij, ki smo jih prejeli na srečanjih, povprašamo 
nevrologa, kateri nefarmakološki pristop iz multidisipli-
narne obravnave v ambulantni obravnavi bi bile najpri-
mernejše za obvladovanje bolezni. Multidisciplinarni 
pristop je sedaj zagotovljen le hospitaliziranim bolnikom. 

Zavedati se moramo, da sta vrsta in oblika pomoči različni 
za vsakega posameznega bolnika in odvisni od same faze 
bolezni. V začetni fazi, ko je bolezen obvladljiva z ustrezno 
farmakološko in podporno terapijo, je pomoč, ki jo bolni-
ku lahko nudimo sopotniki, svojci, skrbniki, zadovoljiva. 
Z napredovanjem bolezni pa je treba poiskati dodatno 
zunanjo pomoč. Ne glede na fazo bolezni je pomembno 
druženje sopotnikov – skrbnikov, saj se na ta način ohranja 
socialni stik in zavedanje, da nismo sami. 

Naj zaključim z nekaterimi kratkimi izjavami članov 
skupine:

•	 »Prav lepa hvala za povzetek, veselim se tudi 
naslednjega srečanja, ki bo tudi sigurno zelo poučen, 
ker nam, ki smo čisti laiki na tem področju prinese 
neprecenljive informacije.«

•	 »Velika zahvala za tako dobro organiziranja naša 
srečanja.«

•	 »Meni in mojemu možu (bolniku) se je odprlo kar 
nekaj koristnih nasvetov. Hvala.«

•	 »Najlepša hvala za poslane vaje, predvsem 
velika hvala za vso pomoč pri premagovanju 
»parkinsonovih« težav.«

•	 »Bilo je prijetno in poučno, veselim se naslednjega 
srečanja.«

•	 »Najlepša hvala za vse poslano, si bom z veseljem v 
miru pregledala in sigurno našla kaj uporabnega in 
zanimivega.«

•	 »Najlepša hvala za ves trud, ki ga vlagate vsem nam v 
podporo za lažje premagovanje skupnih težav.«

Zveza pacientov Slovenije je združenje 
civilne družbe različnih prostovoljnih 
organizacij z namenom, da se okrepi 
glas pacientov, da bo le ta postal bolj 
spoštovan, ne preslišan in upoštevan. 

Med ustanovnimi člani te organizacije, ki združuje 
27 društev bolnikov, je tudi naše društvo, to je 
Trepetlika. Zveza društev pacientov (ZOPS) je za 
svojo predsednico izvolila Štefanijo L. Zlobec iz 
društva Spominčica, za generalnega sekretarja pa 
g. Gregorja Cuzaka. V nadzorni odbor zveze je bila 
izvoljena naša predsednica Cvetka Pavlina Likar. 

Upravni odbor ZOPS-a je za lažje delovanje imeno-
val različne delovne skupine in odbore. Tako je bila 

Združenje organizacij pacientov (ZOPS)
na 2. seji odbora imenovana delovna skupina za 
dostopnost in enakopravnost s štiriletnim manda-
tom. V skupini so predstavniki 14 društev bolnikov. 
S strani našega društva je bila v skupino imenovana 
podpredsednica Trepetlike Meta Stošicki. Za pred-
sednico delovne skupine je bila imenovana mag. 
Larisa Hajdinjak, podpredsednica Zveze društev 
ledvičnih bolnikov Slovenije, za koordinatorja, ka-
kor tudi moderatorja delovne skupine pa generalni 
sekretar ZOPS Gregor Cuzak. Komisija je pripravila  
stališča o dostopnosti in enakopravnosti, ki ga je 
vseskozi dopolnjevala in ažurirala glede na dane 
situacije. V prihodnjih dneh bo upravni odbor ZOPS 
obravnaval pripravljena stališča in ga bomo po 
sprejemu na upravnem odboru ZOPS objavili v eni 
od prihodnjih številk Trepetlike. 
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V laboratoriju vzgojene živčne celice bodo nadomestile tiste, 
ki jih je uničila bolezen – znanstveniki upajo, da bo zdravlje-
nje na voljo čez pet let.

Znanstveniki bodo izvajali poskuse z bolniki iz Švedske in 
Združenega kraljestva. Fotografija: David Burton/Alamy

V začetku prihodnjega leta bo radikalno novo zdravlje-
nje Parkinsonove bolezni, ki vključuje presaditve tkiv, prvič 
preizkušeno pri bolnikih – vključno s skupino iz Združenega 
kraljestva.

Matične celice, vzgojene v laboratoriju in preoblikovane v 
živčne celice, bodo uporabljene za nadomestitev tistih, ki jih 
je uničila bolezen. Upamo, da bo to ustavilo širjenje izčrpa-
vajočih simptomov.

»Dolgo je trajalo, da smo prišli do te stopnje, a upamo, da 
bodo rezultati teh poskusov pomenili, da bomo čez nekaj 
let morda lahko ponudili presaditev tkiv kot standardno 
zdravljenje Parkinsonove bolezni,« je dejal profesor Roger 
Barker z univerze v Cambridgeu. »To je zagotovo obetaven 
pristop.«

V Združenem kraljestvu približno 145.000 ljudi živi s 
Parkinsonovo boleznijo in vsako leto odkrijejo približno 
18.000 novih primerov. Bolezen se sproži, ko živčne celice, ki 
oskrbujejo možgane z dopaminom, začnejo odmirati zaradi 
kombinacije genetskih in okoljskih dejavnikov.

Dopamin pomaga človeku nadzorovati gibanje. Ko zaloge 
upadejo, so posledica tresenje, okorelost, depresija in drugi 
simptomi, ki se lahko končajo tako, da bolnik uporablja 
invalidski voziček ali je prikovan na posteljo. Napredovanje 
bolezni lahko upočasni zdravilo L-dopa, ki nadomešča del iz-
gubljene funkcije dopaminskih celic. Zdravljenje z leti posta-
ne manj učinkovito. Znanstveniki že leta iščejo nove pristope.

Ena od idej je bila zamenjava umirajočih dopaminskih celic 
z nespremenjenimi različicami, kar je poskušalo več centrov 
po vsem svetu. To je sprva vključevalo uporabo tkiva spla-
vljenih plodov, ki je bilo darovano za medicinske raziskave.

Fetalno tkivo vsebuje celice, ki proizvajajo dopamin in lahko 
zagotovijo manjkajočo kemikalijo, čeprav je potrebnih vsaj 
šest ali sedem fetusov, da se zagotovi dovolj materiala za 
enega bolnika. V preskušanjih v Evropi so te celice vbrizgali v 
možgane pacientov s spodbudnimi rezultati. Druga presku-
šanja v ZDA pa so pokazala, da so takšna zdravljenja veliko 
manj učinkovita.

Mnogi so nasprotovali uporabi tkiva splavljenih plodov iz 
verskih razlogov. Prav tako je bilo težko pridobiti zadostne 

Robin McKie

Radikalna nova terapija za Parkinsonovo bolezen 
bo uporabljala presaditev matičnih celic

zaloge za široko uporabljena zdravljenja. Vendar sta Barker 
in njegova ekipa v Cambridgeu – v sodelovanju z znan-
stveniki, ki jih vodi prof. Malin Parmar na univerzi Lund na 
Švedskem – razvila tehnologijo, ki se izogiba tem težavam.

Nov pristop uporablja matične celice, iz katerih nastanejo 
vse celice s posebnimi funkcijami v človeškem telesu. Te 
matične celice je mogoče gojiti v laboratorijskih kulturah. Še 
bolje, znanstveniki so se naučili, kako jih spremeniti v do-
paminske celice. Ti bodo tvorili jedro presaditev, ki bodo 
izvedene naslednji mesec.

»Zdaj vemo, da bo vnos dopaminskih celic v možgane delo-
val in je postopek varen,« je dejal Barker. »Ni več problema z 
zadostno količino tkiva, saj lahko te celice proizvedemo v ve-
likem številu v laboratoriju. Stroški so relativno nizki. Zaloga 
dopaminskih celic – izdelanih iz matičnih celic – je postala 
standardiziran izdelek in nimamo nobenih kontaminantnih 
celic, ki jih lahko dobite s fetalnim tkivom.«

»To pomeni, da smo zdaj na točki, ko lahko uporabimo presa-
ditve izvornih celic kot zdravljenje bolnikov s Parkinsonovo 
boleznijo, čeprav bo trajalo nekaj let, preden bomo vedeli, 
da delujejo in jih je mogoče uporabiti kot standardno 
zdravljenje Parkinsonove bolezni.«

Izpostavljenost toksinom iz okolja je lahko vzrok za nastanek 
nevroloških motenj

Preizkusi se bodo začeli v naslednjih nekaj mesecih in se 
bodo nadaljevali v naslednjem letu. Štirje udeleženci bodo s 
Švedske in štirje iz Velike britanije. »Celice so v zamrzovalniku 
in pripravljene za vstop,« je dejal Barker. »Presaditve bodo 
opravili na Švedskem, ker imajo instrumente za to. Temu 
bodo čez leto sledili nadaljnji poskusi.«

Znanstveniki pričakujejo, da bodo njihovi poskusi trajali vsaj 
dve leti. Sledil jim bo natančen pregled rezultatov in morebi-
tnih stranskih učinkov. Če bodo ti potekali zadovoljivo, bodo 
presaditve tkiv pripravljene za širšo uporabo v približno 
petih letih.

»Mlajši bolniki bodo imeli največ koristi od te terapije,« je de-
jal Barker. »To bo enkratno zdravljenje, tako da zapleti, ki jih 
dobite pri kroničnih zdravilih, ne bodo nastali, medtem ko 
tiste napredne terapije, ki vključujejo globoko možgansko 
stimulacijo, ne bodo potrebne tako pogosto.«

Žarek upanja je našla Lidija Kavčič Vrtačnik

ŽARKI UPANJA
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Prvo oktobrsko 
nedeljo je urednica 
naše TREPETLIKE, 
gospa Magda Kastelic 
Hočevar, predstavila  
svojo peto pesniško 
zbirko Prgišče sanj. 

Predstavitev je potekala v 
idiličnem žužemberškem 
gradu, kjer se je zbralo 
veliko število ljubiteljev 
poezije, Magdinih prijate-
ljev, predstavnikov Občine 
Žužemberk, članov kultur-
no umetniškega društva, 
sponzorjev in bolnikov s 
Parkinsonovo boleznijo 
za katero boleha tudi 
pesnica. Predstavitev je vo-
dila Magdina sestra, pesmi pa je interpretirala priznana 
igralka Zvezdana Mlakar, ki je s svojim glasom in šarmom 
dala poseben pečat pesniški obliki, ki jo manj poznamo, 
saj  zbirko sestavljajo haikuji. Mnogi se sprašujejo, kakšna 
je pesniška oblika haiku in zakaj haiku. Haiku izhaja iz 
japonske kulture zena, zelo razširjene pesniške oblike, ki  
ima sedemnajst zlogov. Ima tri verze, prvi in tretji jih ima-
ta po 5 , drugi pa sedem. Prvi skrajno zgoščeno prikazuje 
trenutek iz narave, ki se povezuje z dogajanji v človeški 
notranjosti. Gospa Magda pravi, da s haikujem lahko zelo 
veliko pove, kljub temu da je kratek, je tematsko svobo-
den, kar ji ustreza.

Avtorica je zbirko razdelila v tri sklope: Samotno drevo, 
Svetloba dneva in Sva srečo povabila. Zbirka je resnično 
posebna že zaradi pesniške oblike, tiska in likovne opre-
me. Vsi haikuji so tudi prevedeni v angleščino, nemščino, 
italijanščino, srbščino, eden v  francoščino. Vsak haiku  
je kot odmev, dvakrat natisnjen, kot  odraz srca in duše. 
Volja do življenja se pokaže v vsem svojem sijaju:

Gospod Parkinson   
mi usmerja življenje.
Ne zmenim se zanj.

Vlasta Tomazin

Peta zbirka pesmi gospe Magde K. Hočevar: 
Prgišče sanj

Dom si gradiva 
iz zidakov ljubezni.
Se veseliva.

Likovno je zbirko opremila slikarka Irena Polanec s svo-
jimi razkošnimi slikami in posameznimi detajli slik, kar 
povzdigne Magdino  poezijo in ji doda novo vrednost.

Predstavitev haikujev je pospremil  kulturni program, 
kjer sta se predstavili Pia Pintar na prečni flavti in Katjuša 
Plot s saksafonom. Pevka  Maja Marinčič in kitarist Miki 
Brankovič pa sta zaigrala in zapela nekaj starejših sloven-
skih evergrinov, ki jih imamo še vsi v ušesih in so imenitno 
sovpadali s haikuji.

Ob koncu je obiskovalec iz Bele krajine zaigral na  orgli-
ce, pa tudi brez harmonike ni šlo. Pesnica Magda pa ni 
vešča samo v haikujih, temveč tudi kot oblikovalka, saj je 
vsakemu obiskovalcu podarila v spomin ročno izdelano 
ribico. Predstavitev se je zaključila z izvrstnimi dobrota-
mi, ki so ji pripravile nekatere udeleženke, in z žlahtno 
belokranjsko kapljico. Resnično je bila prva oktobrska 
nedelja napolnjena s prgiščem iskreno izpovednih haiku-
jev, ki prebudijo radost v človeku. 
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PRGIŠČE HAIKUJEV

Dobrota srca,

mir in svoboda duha –

vir sreče za dva.

Koronavirus 

življenje je ustavil.

Spremenil je svet.

 Gospod Parkinson

mi usmerja življenje.

Ne zmenim se zanj.

Gledam v nebo,

čakam utrinek zvezde.

Vidim le temo.

Pišem ti pesem,

čustva zlivam na papir.

Iščem dušni mir.

Mehkoba jutra,

rosa na pajčevini.

Lepi spomini. 

Vrtnica svoj cvet

radovedno odpira

v neznani svet.

Šumijo bori.

Škržati so v krošnjah.

Diši po soli. 

Zadnjega maja

sva se v eno združila;

ljubezen traja.

Venček v laseh, 

zvezdnato nebo v očeh.

Zlati smeh v dlaneh.

Magda Kastelic Hočevar Slavko Stošicki

MOJ STARI KLAVIR

Rad igram na moj stari klavir,

želim igrati tvoje lepe melodije,

v nama sejejo ljubezen in nemir,

čustva kakor stare zlate so kočije.

 

Drvim po tipkah kakor hitra vprega,

glasne so kot močnih nog topot,

oktava kontra zvoke vse presega,

za klavirjem tvoj sem Don Kihot.

 

Mogočno kakor grom fortissimo igram,

hip nato nežni duši se priklonim,

opit s pianom v mislih tebi se predam,

korona čas je, da nate se naslonim.

 

Predrami me iz sanj nežen tvoj šepet,

besede izrečene zlile so se z melodijo,

zaigram adagio, ustavi najin se pogled,

mi počasi tvoji prsti med lase zdrsijo.

 

Zapustile roke so tedaj klavirske tipke,

spremenile se v nežne gibe dirigenta,

potovale po telesu, skrile se pod čipke,

si v meni prepoznala polno sentimenta.
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Donatorji in podporniki v letu 2022

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.

Podpornik Društva Trepetlika ste lahko tudi vi! Kako?Dragi člani in bralci na-

šega glasila, prisrčno ste 

vabljeni, da soustvarjate 

Trepetliko. Vaše članke, 

misli in fotografije nam 

lahko vedno pošljete 

na društvo. Naslednjič 

jih bomo, primerno 

lektorirane in urejene, z 

veseljem vključili.

AbbVie Biopharmaceuticals LLC

ANTON KVEDER S. P.

BM 21 d. o. o.

CELIN ANA

EXOTERM d. o. o.

GOLOB ALOJZIJ

GOSTOL-GOPAN d. o. o. Nova Gorica

GRAFIST d. o. o.

HALDER d.o.o.

INOTHERM d. o. o.

JAVNI HOLDING MARIBOR

JUG FRANC

                        
 
 
                                                                                                                   
                                   
       
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLEMENČIČ MARIJA 

KOMUNALA IZOLA d. o. o.

KOVIČ JANEZ

KRKA d. d. NOVO MESTO

MATJAŠIČ ANDREJ

MDT T d. o .o.

MEDIS d. o. o.

MEDTRONIC TRGOVINA

NLE RIVIERE JEANNE OU

NOVARTIS PHARMA SERVICES INC

POŠTA SLOVENIJE d. o. o.

ROBERT RAJNAR S.P.

SELJAK STANKO

ŠET VIDA

SINONIM.SI

SLOKAN MAJDICA

SLOVENSKE ŽELEZNICE d .o. o.

STADA d. o. o.

ŠIRCELJ BETY

TELEMACH d. o. o.

TOMAŽIČ KARIN

VIDOVIČ ANICA

ZAVAROVALNICA SAVA d. d.
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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 Davčna številka upravičenca Odstotek (%)

Društvo Trepetlika 7 3 9 3 1 2 5 0 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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PRISTOPNA IZJAVA

Spodaj podpisani(-a) izjavljam, da se želim prostovoljno včlaniti v DRUŠTVO TREPETLIKA. S tem se obvezu-
jem, 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 TREPET-
LIKA 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 2022 znaša 15 EUR na osebo; poravnate jo z nakazilom na naš TRR:  
SI56 0201 4001 6407 805 (pripis: ČLANARINA 2022, 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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Plačilo članarine 
Naš prispevek v obliki članarine je že dolgo enak: 

15 evrov na osebo. Pri pregledu smo ugotovili, da 

nekateri še niste poravnali članarine za tekoče leto, 

nekateri dolgujete za dve, nekaj pa tudi za tri leta. 

Vljudno vas prosimo, da znesek plačate na TRR 

Društva 

SI 56 0201 4001 6407 805

Če boste plačevali s položnico, pripišite Članarina za 

leto/leta ... Lahko jo nakažete tudi preko spletne ban-

ke. Hvala za razumevanje.

Letna članarina znaša 15 evrov na osebo.

TREPETLIKA
Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi 

ekstrapiramidnimi motnjami

Naslov:

Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 515 10 90

GSM: 031 337 752

Elektronski naslov: 

drustvo_trepetlika@t-2.net, 

trepetlikadrustvo@gmail.com

Spletni naslov: 

www.trepetlika.si

Urednica:

Magda Kastelic Hočevar, prof.,

Uredniški odbor:

Helena Fortuna, Franci Kolman,  

Slavko Stošicki, Vlasta Tomazin

Jezikovni pregled: 

Magda Kastelic Hočevar

Fotografije:

Davor Lovinčič 

Oblikovanje in tisk:

ŠPES, grafični studio Novo mesto,

Art d.o.o. 32, Žabarjeva 2, Ljubljana

Naklada:

 1.400 izvodov

Ljubljana, december 2022

SMEH NI GREH

Blondinki se pogovarjata in ena reče: 

Ali veš, da bo letos novo leto na petek?

Uh, samo da ne bo trinajstega!

Sin: Očka, ali veš kateri vlak ima največjo zamudo? 
Oče: Ne. Kateri? 
Sin: Tisti, ki si mi ga obljubil lani za novo leto.

Zvone vpraša prijatelja: 

Kako si preživel novoletno noč?

Kot darilo.

Ne razumem.

Malo preveč sem popil in sem vso noč ležal pod jelko.

So šle tri blondinke v gozd po novoletno jelko. Iščejo od 
jutra pa vse do mraka.

Končno ena predlaga: Kaj pa če vzamemo kar eno brez 
okraskov?

Na silvestrovo zazvoni hišni zvonec.

Mož gre na vrata in vpraša: Kdo ste vi, ki tako zgodaj 
zvonite?

Odgovor izza vrat: Lopovi!

Mož prijazno vpraša: In kaj želite?

Lopovi odgovorijo: Vemo, da imate zlato!

Mož vpraša: Koliko pa ga hočete?

Lopovi odvrnejo: 100 kg.

Mož začudeno vpraša: A je lahko 95 kg?

Lopovi odvrnejo: Seveda je lahko 95 kg.

Mož se zadere v spalnico: Marta, zlato moje, vstani. Po 
tebe so prišli.

NOVOLETNE ŠALE
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Srečno in zdravo

v letu 2023 vam voščimo!


