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EPITEL- svetovalni telefon društva Liga proti epilepsiji Slovenije 

 

Svetovalni  telefon  za  ljudi z epilepsijo  EPITEL (01/432 93 93)  deluje  od  oktobra  1996 leta,  
ob   četrtkih od  16. do 19. ure. telefon je  namenjen osebam z epilepsijo, njihovim svojcem in  
prijateljem, pa  tudi  drugim  ljudem, ki jih zanimajo različne informacije o epilepsiji. 
 
 
Med  projekti,  ki  jih  društvo  izvaja so  tudi  skupine za samopomoč, ki  združujejo ljudi z  
epilepsijo, njihove svojce in prijatelje. trenutno delujejo v Sloveniji skupine za samopomoč v  
Mariboru, Kopru, Kranju, Slovenskih Konjicah, Žalcu in Ljubljani. Večina  skupin je po  
sestavi  mešanih, so pa v njih le odrasli. Članstvo  je  prostovoljno. Informacije  o skupinah  in  
kontakti  lahko dobite na svetovalnem telefonu Epitel. 
 
SKUPINA ZA SAMOPOMOČ MARIBOR 
 
Skupina za samopomoč Maribor deluje že od leta 1992. Člani se srečujejo dvakrat mesečno v  
prostorih  Univerzitetnega   rehabilitacijskega  inštituta  Republike  Slovenije – Soča; Služba  
Maribor, Čufarjeva ulica 5,  Maribor. Predsednica  skupine  za samopomoč  je  gospa Majda  
Flisar, ki  skupino  vodi od  samega  začetka. Z  velikim  entuziazmom  in  zagnanostjo  vodi  člane 
in  organizira  srečanja.  Namen  druženja   je  izboljšati   kakovost   življenja. Ob   izmenjavi  
lastnih   izkušenj  o  sami   bolezni   se  člani    medsebojno   podpirajo, spodbujajo  ter ustvarjajo  
mnoge   zanimive  izdelke   za  različne  priložnosti. Organizirajo  sprehode  ob  vznožju  Pohorja 
in   v mestnem parku. Medse povabijo strokovnjake za predavanja iz različnih področij. 
 
Letos obeležujemo 2. evropski dan epilepsije (13. 02. 2012), katerega slogan je »Razbijmo 
predsodke o epilepsiji«.      
 
Med aktivnostmi tega dne člani skupine za samopomoč Maribor  imamo v prostorih Europarka   
stojnico, ki se  bo nahajala v  pritličju nasproti prodajalne Melvita od 9:00 – 21:00  s tiskanim   
gradivom   društva  in predstavitvijo delovanja  skupine  za  samopomoč. Ker  je skupina  majhna  
smo  medse povabili  in  zaprosili za  pomoč  prostovoljce  iz Fakultete za zdravstvene vede in  
Srednje zdravstvene šole Maribor, ki so se z veseljem odzvali. 
 
Cilji akcije ob 2. evropskem dnevu epilepsije skupine za samopomoč Maribor so: 
 

 osveščati širšo javnost o epilepsiji in s tem zmanjšati predsodke, omejitve in ovire s 
katerimi se srečujejo ljudje z epilepsijo. 
 
 

Za  uresničitev zastavljenega  cilja skupine  za  samopomoč Maribor, nam RTV Maribor s svojo 
dobrodušnostjo pomaga osveščati širšo javnost. 
 
Za  boljše  življenje  ljudi  z  epilepsijo  je  ključno  poznavanje   bolezni. Zato  je   pomembno 
izobraževanje vseh, ki se s tem srečujejo – bolnikov, njihovih svojcev, učiteljev, svetovalcev  
zaposlitve,  zdravnikov    in  širše  javnosti. S  poznavanjem  epilepsije se  izboljša obravnava oseb  
z    epilepsijo,  zmanjšujejo se predsodki  in   zaznamovanost. 
 



 
Kaj  je  epilepsija? 
 
Je  najpogostejša nevrološka  motnja  in imeti epilepsijo pomeni imeti napade, ki imajo lahko 
različne  oblike. Prizadene 1% ljudi vseh ras  in   vseh socialnih  razredov. 
 
Epilepsija  je ena  izmed najpogostejših  nevroloških  bolezni. Gre  za  bolezen,  pri  kateri  se 
zaradi  nenadne  nepravilne  dejavnosti  možganskih  celic  (nevronov)  pojavijo   epileptični  
napadi. Ti  se  navzven  kažejo  na  različne  načine, odvisno  od  tega, kje  v  možganih je prišlo do 
nepravilne  dejavnosti  možganskih  celic.  Če se epileptični  napad pojavi  le  enkrat,  to  še  ne  
pomeni,  da ima  človek  epilepsijo.  Za   epilepsijo  je   značilno,   da   se   epileptični   napadi  
ponavljajo. 
 
V  razvitem  svetu  se  epilepsija  pojavi  pri  1%   prebivalstva.  V  svetu  naj  bi  jo  imelo  40  
milijonov  ljudi,  od  tega  6  milionov  Evropejcev.   Ocenjujejo,  da  je  danes  v Sloveniji  okoli  
20.000  bolnikov  z  epilepsijo,  na  leto  jih  na novo  zboli  okoli  1000.  Epilepsija  se  pojavi  v  
kateremkoli  starostnem  obdobju,  pogostost  pri moških  in  ženskah  je  enaka.  Najpogosteje  za  
epilepsijo  zbolijo  mladi,  pri  več  kot  polovici  bolnikov  se  bolezen  razvije  pred  18.  letom  
starosti.  Bolezen   se  pogosto  pojavi  tudi  šele   po 60. letu  starosti.  
 
Naziv  epilepsija  izvira  iz  grške  besede  epilepsy, ki  pomeni  napad.  Za  epilepsijo  obstajata  še 
drugi  imeni,  kot  sta   "božjast"  ali  "padavica".  Poimenovanje   "božjast"   izhaja  še  iz  verovanja,  
da  je bolezen posebne narave,"božja" . Že  stari   grški  zdravnik  Hipokrat  je  trdil,  da    epilepsija   
" ni   nič  bolj  božja od   katere   koli   druge  bolezni"  in   da  jo  povzročajo  bolezni  in  okvare   
možganov.  Ime    "padavica"  je  vezano  na   to,  da  lahko  oseba  med  epileptičnim  napadom  pade 
po tleh,  vendar  takšno  poimenovanje  ni  ustrezno,  saj  se  pri  bolezni  pojavlja  še  vrsta  drugih 
napadov,  brez  padcev. 
 
Epilepsijo so  imele  tudi   znane  osebnosti,  kot  na  primer:  Napoleon,  Moliere,  Julij  Cezar,  
Petrarca,  Peter  Veliki,  Dostojevski,  Vincent van  Gogh,  Alfred  Nobel… 
 
Vzrok    nastanka   bolezni   in   simptomi   so   raznoliki.  Pogosto  so  ti  lahko  posledica    
poškodbe   možganov,  infekcij,  krvavitev,  tumorjev,  alkohola,  nekaterih  presnovnih  motenj  in  
dednosti. 
 
Napade  razdelomo  v   dve  skupini,  in  sicer  na  napade,  kjer  je  motena   funkcija  možganov  v 
celoti  ( splošni,  generalizirani  napadi ), in na   napade, kjer je motena  funkcija le dela  možganov 
( delni, parcialni napadi ). 
 
Natančno  diagnozo  lahko  postavi  samo zdravnik,  ki  se  s  to  boleznijo  ukvarja. Zdravimo  jo  z 
zdravili.  Zelo  pomembno  je, da ljudje  z  epilepsijo  redno  jemljejo  predpisana  zdravila  in  se  
držijo   navodil  za  zdravo  življenje.  Ljudje  z  epilepsijo  so  sposobni  za   večino  telesnih  in  
duševnih    aktivnosti,    zaposlitev,    športov,   itd.,   upoštevati   pa    morajo   nekatere   omejitve.   
 
Osebe  z  epilepsijo  morajo  sprejeti  dolgotrajno  zdravljenje  s  protiepileptičnimi  zdravili  in  
njihovimi  stranskimi  učinki. 
 
 



 
Ljudje  z  epilepsijo  morajo  biti  previdni  v  prostorih,  kjer  se  lahko  poškodujejo,  če  imajo  
napad,  npr.  na  višinah, v  vodi, v   prometu. Priporočljivo  je, da se  ne ukvarjajo  s  športi,  kot so 
boks  ali  potapljanje.  V   vseh  drugih  ozirih  lahko  živijo  normalno  življenje  in  počnejo  iste  
stvari   kot  ljudje  brez  epilepsije.  Epilepsija  ni  ovira,  čeprav  se ljudje večkrat počutijo  različni. 
 
 
Še  danes  je  za  nekatere  bolnike  socialna  stigma  celo  večja  težava  kot  bolezen  sama.  To je  
zagotovo  posledica  dejstva,  da je  večina  ljudi o epilepsiji  premalo  poučena. Veliko ljudi  lahko 
kljub epilepsiji  živi  povsem  normalno;  delajo, uživajo  v prostem  času  in so lahko  aktivni člani 
družbe. 
 
 
S  spoštovanjem  in  lep  pozdrav, 
 
Marjana  Vrhovski, dipl. m.s. 
 
 

 


