
Mis tehtud, mis teoksil 

Vello Kiil aspää 

Seltsi esimesel tööaastal - (1996) toimus rida üritusi, mis teenisid seltsi ette püstitatud eesmärke - 
Parkinsoni haigusega patsientide, nende ravij ate ja hooldajate koondamine ning nõustamine, 
huvide esindamine, koostöö toetajatega, loengute pidamine ning vajaliku informatsiooni levitamine ja 
trükiste avaldamine. 

Alates 1996. aasta veebruarikuust oleme Tartu Puuetega Inimeste Koja l i i ge, mis on 
võimaldanud meil osa saada täiendavatest finantseerimisalli katest projektide või Tartu Linnavalitsuse 
eralduste näol. Ilmunud on seltsi aulii kme prof . Toomas Asseri brošüür "Parkinsoni tõbi. 
Nõuandeid haigetele ja nende peredele", ravimifirma Roche toetusel. Seltsi tegevuse pearõhk oli 
suunatud esmajoones nõustamis- ja rehabilit atsiooniküsimuste lahendamisele ja arendamisele. 

Kell 12.00 - 13.00 töötab teisipäevane nõuandetelefon (27) 449 311, kell 13.00 - 17.00 toimub 
haigete vastuvõtt. 

K aks  korda  nädal as  on  tegutsenud  ravivõimlejate grupid. 
Seltsi suvelaagrite suunanäitajaks oli Kääriku laager (19.-20. august 1996). Osavõtjaid oli 26, 

sealhulgas patsientide hooldajaid, arste, ravimifirma esindaja. Külali sena tutvustas tegevterapeut 
Maare Kuuskvere Minneapolise Parkinsonihaiguse Keskusest (USA) patsientide 
rehabilit atsioonisüsteemi USA-s. Tänu huvitavatele loengutele, võimlemisele, saunaõhtule ja 
matkale Kääriku spordibaasi ümbruses lahkusid kõik osavõtjad laagrist reipana. 

Aastasele tegevusele pani punkti väike jõulukokkutulek. 
Käimasolev aasta on seni olnud küllalt töine ja sisaldanud suure osavõtjate arvuga huvitavaid üritusi. 
Aasta algas talviste koolit uspäevadega Talli nnas, mis toimusid jaanuaris Eesti Seltsi korraldusel. 

Sisukad ettekanded olid sotsiaalhooldest, logopeedilt , neuroloogilt , uutest ravimitest ja nende 
rakendusvõimalustest meil . 

Ühiselt tehti ravivõimlemist, käidi ujumas Pirita olümpiakeskuses. 
Oma igapäevamurede jagamiseks ja huvipakkuvate küsimuste arutamiseks toimusid ja arvatavasti 

sügisel ka jätkuvad iga kuu esimesel laupäeval vestlusringid Puuetega Inimeste Koja ruumes Rahu tn. 8. 
Käsitletavate teemade ring on ammendamatu ja juhatus ootab lii kmete ettepanekuid huvipakkuvate 
teemade osas. 

Euroopa Parkinsoni Haiguse Assotsiatsioon tegi ettepaneku tähistada ülemaailmselt Parkinsoni 
Haiguse Päeva 11. aprillil , kuna 180 aastat tagasi (1817) kirjeldas inglise arst James Parkinson oma 
teoses "Essay on the Shaking Palsy" esmakordselt haigust, mida praegu tunneme Parkinsoni tõve 
nime all . Tartus tähistasime seda päeva konverentsiga TÜ ajaloomuuseumis, õhtu lõppes hubases kohvik-
baaris muljeid ja meeneid vahetades. Oma abist ei öelnud ürituse organiseerimisel ära ravimifirmad 
Sandoz, Orion, Ratiopharm, Gedeon-Richter, Roche. 

25.-27. juulini on Karaski kohanemiskeskuses üle-eestili ne Parkinsoni haigete seminar-laager, 
mille põhiteemaks on toimetulek iseendaga, eriti depressioonis või stressiseisundis. Kuid endine, 
ümberehitatud ja puuetega inimeste vajadusi arvestav koolimaja ning Põlvamaa kaunis loodus 
võimaldab ka kosutavat puhkust ja meeleolukaid tunde. 

7 . - 8 .  augustil seisavad ees kohtumised külalistega Soomest - Rauma Parkinsoni Haiguse Seltsi 
lii kmetega, kusjuures võõrustajateks oleme seekord meie. Edaspidi tahame ka neile külla minna. 12. 
septembril on ettenähtud ekskursioon Setumaale ja ühtlasi tutvumine Värska sanatooriumi 
ravivõimalustega. 

5.-7. septembril kavatseme osaleda Euroopa Parkinsoni Haiguse Assotsiatsiooni poolt 
korraldataval parkinsoni haigete kohtumisel Taanis Bill undi li nnakeses, mis on tuntuks saanud oma 
Legolandiga. Huvipakkuvad ettekanded ning teistega kogemuste vahetamine võib meil e tulevikus 
kasulikuks osutuda. 

Käesoleval aastal taotleme täiendavaid summasid oma lii kmetele ujumistundide ning PDVVDDåL�
võimaldamiseks TÜ klii nikumi taastusravi keskuses. 

Jõuluõhtu peaks saama pidulikum ja meeldejäävam, selleks ootame teie kõigi abi. 
Kõikide ürituste kohta võib küsida infot: tel (27) 57 249 Vello Kiil aspää  või (27) 449 311 Tiiu Paju 

teisipäeviti 12.00 -13.00 


