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kom, ki so letos v Izoli prvič prestopili prag 
logopedske učilnice in jih vzpodbujali, da 
samo z vsakodnevnimi vajami doma, lahko 
spet spregovorijo. Po dveh urah logoped-
ske abecede in poskusov novega govora, 
se je za utrujene tečajnike končal prvi do-
poldanski pouk, ki se bo nadaljeval spet v 
popoldanskem času, vse do večerje. Tudi 
dopoldanska delavnica za zakonce, ki so 
poslušale prvo psihosocialno predavanje 
psihologinje Žarke se bo vedno končal ko 
bo čas za kosilo in kratki popoldanski po-
čitek. Razpoloženje med udeleženci tečaja 
je bilo vsak dan zelo prijetno k temu  so 
pripomogli lepi dnevi,  ter mirne noči in tudi 
jutranje žvrgolenje ptic, v visokem drevju v 
hotelskem parku je vsako jutro še polepša-
lo rojevanje novega dne. 

Petdnevni tečaj nadomestnega govora, je 
za laringektomirane pomenil  veliko mero 

Tečajniki na izletu (Foto D. Papež)
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Nadaljevanje na naslednji strani

April, mesec ko je večji del naše do-
movine Slovenije še spominjal na 
zimo, je tečajnike nadomestnega 

govora v Izoli povsem presenetil s toploto 
in sončnimi žarki, ki so polepšali vse dneve 
kar je trajal tečaj. Trinajst tečajnikov z za-
konskimi spremljevalkami in strokovni so-
delavci, so bili lepo sprejeti v hotelu Simo-
nov zaliv kjer so prenočevali in jih tudi vsaki 
dan v restavraciji, odkoder je bil lep razgled 
na morje in okolico, razvajali z odlično hra-
no in veliko pozornostjo.

Delovni dan se je pričel že zjutraj, ko je na 
obali, tik ob morju bilo slišati glasno hro-
penje in vzdihovanje nekaterih tečajnikov, 
ki niso bili vajeni jutranje telovadbe. Toda 
veliko jih je bilo, ki so se po nekaj dnevih 
razgibavanja že zaklinjali, da je telovadba 
več vredna kot pa srkanje jutranje kavice. 
Po obilnem zajtrku se je prilegel tudi spre-
hod po obali, kjer smo lahko občudovali 
lepote morja na katerem je bilo moč v da-
ljavi  videti velike ladje, ki so počasi plule v 
Koprsko pristanišče ter majhne brenčeče 
čolničke, ki so se preganjali po morju, ki se 
je že lesketalo v svetlobi jutranjega sonca. 
Toda čas, namenjen rekreacijskem spreho-
du po obali ali v Izolskih mestnih ulicah se 
je hitro končal, ker se bo pričela šolska ura 
učenja govora. Tečajniki,  razdeljeni v dve 
skupini, pod vodstvom logopedov Mlade-
na, Marije, Ane ter njihovih pomočnikov 
Boštjana, Vilija, Jožice so v spodnjih pro-
storih hotelske restavracije, pričeli s prvim 
dve urnim poukom,kjer se bodo teden dni 
poučevali, kako čimprej spet do govora, 
ki jim ga je odvzela težka bolezen. Larin-
gektomirani, ki so že pred letom ali dvema 
spregovorili s pomočjo  nadomestnega go-
vora, bodo tudi velika opora tistim tečajni-

TeËaj nadomestnega govora od 14. do 20. 
aprila 2013, od Izole do Hrastovelj
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Lepši del tečaja. (Foto D. Papež)

optimizma,  saj  so se lahko prepričali, da  z 
govorom, ki so se ga pričeli učiti v Izoli in z 
učenjem doma, lahko spet postanejo enako-
vredni člani družbe in  polepšajo družinsko ži-
vljenje, predvsem z razumevanjem partneric, 
ki so se v različnih predavanjih že seznanile 
z odnosom do laringektomiranega partnerja.

Tečaj ni potekal samo  kot učenje nado-
mestnega govora ali predavanjih namenje-
nih zakoncem, tudi izlet v preteklost naših 
prednikov je bil organiziran, za kar je poskr-
bel vodja tečaja gospod Papež, ki nas je 
nekega dne, kmalu po kosilu povabil na že 
najavljeni  ogled starodavnega Hrastovlja, 
kamor smo se odpravili z lastnimi  avtomo-
bili, ker bi bil avtobusni prevoz veliko dražji. 
Pogled z višine na majhno mediteranska 
vas, kamor smo se med skalovjem  spuščali 
po ozkih, vijugastih cestah potem, ko smo 
zapustili Koper ,nas je zelo impresioniral in  
vsem udeležencem izleta bo gotovo ostal  v 
lepem spominu. Veseli, da smo se srečno 
spustili v dolino, kjer nas  je  pričakala vo-
dička  turističnega centra Hrastovlje, ki nam 
je odkrivala zanimivosti iz preteklosti pokra-
jine in vasi. Hrastovlje, mediteranska vas s 
143 prebivalci, ki večina kmetujejo doma, 
se ukvarjajo s turizmom ali pa nekateri vsaki 
dan odhajajo na delo v Koper ali bližje kra-
je, datira že iz daljne preteklosti pred 15. 
stoletjem. Po ozkih uličicah, med večinoma 
novo zgrajenimi kamnitimi  hišami,  smo 
lahko opazili še  propadanje starih arhaičnih 
hiš, medtem ko nas je vodička seznanjala 
z zanimivostjo vasi Hrastovlje, ki jo letno 
obišče na tisoče turistov, predvsem zaradi 

edinstvene poslikave v notranjosti cerkve 
na vzpetini na obrobju vasi. Preden smo pri-
speli do cerkve sv. Trojice, smo lahko v ga-
leriji v središču vasi še občudovali kiparske 
umetnine kiparja Jožeta Pohlena, ki je dalj-
nega 1949 leta tudi odkril znamenite freske 
v cerkvi, ki so hitro postale svetovno znane. 
Ustavili smo se tudi v galeriji slikarja Viktorja 
Snoja, ki je bil tesno povezan s Hrastovljem 
kar se odraža v njegovih slikah, ki smo jih 
lahko občudovali v lepo urejeni galeriji. Po-
sebna zanimivost, vsekakor vredna ogleda, 
je zbirka orožja pri domačinu ljubiteljskem 
zbiralcu, kjer smo lahko občudovali dobro 
ohranjene puške, pištole, uniforme iz 1. in 
2. svetovne vojne, slike dogodkov, ki so se 
med 1. svetovno vojno odvijali na krvavem 
Posočju ter drugimi orožji ,ki jih je človek 
izumil za smrt in smo jo tudi mi lahko obču-
dovali na cerkvenih freskah,  potem ko smo 
se poslovili od prijaznega orožarja. Cerkev 
sv. Trojice stoji na vzpetini na koncu vasi, 
obdana z visokim obzidjem, s katerim so se 

kal leta 1490 Janez iz Kastva, so pritegnili 
našo pozornost in poslikani prizori nam 
bodo ostali še dolgo v spominu. Za konec 
našega potepanja, pa nam je ostal še kratk 
obisk na veliki kmetijski farmi Trček, kjer so 
nas domači lepo sprejeli, razkazali veliko 
kmetijo in pogostili z domačimi klobasami, 
šunko in vinom, ki  jih sami pridelajo doma 
na posestvu. Bil je že čas večerje, ko smo 
se prijetno utrujeni in z lepimi vtisi, spet vrnili 
domov v Izolo.

Zadnji dan večdnevnega tečaja, se je kar 
preveč hitro končal, saj nas je že zjutraj 
presenetil ansambel Čuki, ki so nas pred 
hotelom razveseljevali z domačimi poskoč-
nicami, da so se lahko nekateri zavrteli na 
ploščadi pred hotelom ali tudi zapeli skupaj 
s Čuki.  Na koncu istega dne, je bil za slo-
vo organiziran družabni večer, ki so ga po 
govorih vodilnih predstavnikov DLS in ocen  
logopedov o uspešnosti tečajnikov, pope-
strile s petjem zakonske spremljevalke in 
ob prijetnem klepetu so tečajniki družabni 
večer še dopolnili z raznimi družabnimi igri-
cami tako, da se  je srečanje zavleklo dolgo 
v noč.

Večdnevni tečaj nadomestnega govora 
je tudi bila prilika, kjer so se sklenila nova 
prijateljstva  in utrdilo spoznanje, predvsem 
tistih članov društva DLS, ki so se letos  v 
Izoli pričeli učiti  nadomestnim govorom, bo 
z njim tudi njihova prihodnost spet lepša. In 
kot je še dejal eden izmed tečajnikov: Vesel 
sem, da sem se lahko učil s prijatelji, ki jim 
je usoda namenila novo življenje…

Spoštovani gospod Papež, zahvaljujem se 
Vam za odlično izvedeno organizacijo tečaja 
in vsakodnevno pozornost.

Janez Mataj
vaš čani zavarovali 
pred Turki, ki so v 
davnini pustošili po 
pokrajini. Obzid-
je  pa jih ni  moglo 
ubraniti kuge, ki je 
v 15. stoletju poko-
sila številne vašča-
ne. Čudoviti prizori 
iz Stare zaveze in 
znamenita freska 
Mrtvaški ples, ki jih 
je na stenah posli- Za konec še vsi udeleženci tečaja. (Foto D. Papež)
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Študentke na obisku govornega tečaja v Simonovem zalivu (Foto D. Papež)

Skupina mladi, prijetnih študentk 
logopedije in surdopedagogike je 
obiskala  spomladanski tečaj na-

domestnega tečaja govora v Simonovem 
zalivu 2013. O svojem obisku so zapisale 
nekatere vtise, ki so precej podobni ugo-
tovitvi, ki jo je pronicljivo o naših tečajni-
kih zapisala ena  izmed njih:»Vsi so si zelo 
podobni po eni strani (laringektomiji), pa 
vendar po drugi strani zelo različni« Mla-
denkam se že vnaprej opravičujemo, če 
bomo narobe zapisali kakšno ime, saj so 
se pod svoja mnenja podpisale, zelo raz-
lično, prav po študentsko: ime in priimek, 
ime (nečitljivo) in priimek, ime in priimek 
(nečitljiv), ime in priimek (skrajšan na za-
četnico), samo ime in eno mnenje brez 
vsakega podpisa. Pa pustimo formalnosti, 
saj je predvsem pomembna vsebina, ki jo 
lahko povzamemo nekako takole.

Prej si niso znale predstavljati kako pote-
kajo govorne vaje laringektomiranih, ter 
koliko volje in napora  morajo učenci vložiti 
v proces učenja, zato je bila to zanje zelo 
koristna izkušnja. V začetku so bile malo v 
zadregi vendar so se kmalu sprostile, se 
počutile sprejete in prevzela jih je energija 

Vtisi študentk logopedije in 
surdopedagogike z obiska 

spomladanskega teËaja 
nadomestnega govora v 
Simonovem zalivu 2013

skupine. Vesele so bile ,da so vaje poteka-
le v tako sproščenem vzdušju. Ugotovile 
so, da je nabor učencev zelo pester, ki so 
si po eni strani zelo podobni, po drugi pla-
ti pa so zelo različni. Spoznale so pomen 
riganja pri učenju. Napredek pri učenju je 
lahko zelo hiter ali pa tudi ne in zahteva 
od logopeda veliko znanja. Občudovale so 
vztrajnost tečajnikov in moč njihovih par-
tnerk. Opazile so kako je tečajnike prepla-
vila pozitivna energija, ko jih je presenetil 
ansambel Čuki. Ena izmed njih je citirala 
svojo sošolko: »Po tej izkušnji, ne bom več 
z lahkoto prižgala cigarete.« Zavedajo se, 
da laringektomiranim ni lahko in želele bi 
jim biti še kdaj v oporo in jih spodbujati.

Podpisane (navajamo po abecednem re
du): Ana, Alja, Barbara, Eva, Iza, Marika, 
Marjeta, Martina, Melisa, Moira, Nina, Po-
lona, Saša in Špela.

Študentkam logopedije se za pisne vtise 
zahvaljujemo in mislim, da v imenu DLS 
lahko zapišem, da se bomo tudi v bodoče 
razveseli njihovega obiska in jih bomo radi 
sprejeli.  

Predsednik DLS: Ivan Košak

UREDNIŠKI ODBOR:
Odgovorni urednik: Ivan Košak

Urednica: Marija Tomšič
Član uredništva: Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: Gorazd Meden

Naslov društva:

DLS, Parmova 53/IV, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 / 436 03 58, 

fax: 01 / 436 03 59

Transakcijski račun DLS:
SI56 6100 0000 1418 487

Davčna številka DLS: 68713401
E-mail: dls@t-2.net

ZATON 

Bila je mladost.
Bil je sneg.
Bila je rosa.

Prišla je starost.
Prišlo je Sonce.
Prišla je kosa. 
Vse je pobralo.
Le kaj je ostalo?

Kaj nas bo gor držalo?
Ko ni več, ne rose, 

Ne snega,
Ne mladosti.

Le skrijte se gube.
Skrij se sonce..
Zlomite se kose.

Ni še konec.
Ni konca ne kraja,
Dajmo se veselit, 

Prečudovitega raja.
Marcijuš Josip
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Hrvaški pevski zbor (Brave people) je nastopil v dvorani Marije Terezije pod vod-
stvom prof. Tamare Ivanović-Živković. (Foto: I. Košak)

laringektomiranih (prijavljen pod imenom 
Brave people, dobesedno slov. Hrabri 
ljudje) slovesno začel seminar z Evropsko 
himno ( Beethovnovo Odo radosti) in kon-
čal s priljubljenim nemškim »šlagerjem« iz 
sredine šestdesetih let »Mramor, kamen 
i željezo«, ki smo ga pri nas poznali le v 
srbohrvaški priredbi. Ta pevski zbor z iz-
jemnim  navdušenjem in izredno energijo, 
vodi  hrvaška prof. logopedije Tamara Iva-
nović Živković. Prof. Tamara je predstavila  
zgodovino zbora in pripovedovala, kako 
se ji je ideja in pobuda porodila v pogo-
voru z laringektomiranim pacientom, ki je 
po operaciji pogrešal predvsem prepeva-
nje (kar je po mojem mnenju, bolj pogo-
sto kot se na zdi na prvi pogled) . Dela 
se je lotila tudi povsem profesionalno 
in na otvoritvi predstavila  posnete slike 
glasu laringektomiranega pri prepevanju, 
ter zaključila kako tudi pevske vaje larin-
gektomiranim pomagajo pri obvladovanju 
tehnike ezofagalnega govora. Da je prof. 
Tamara »motor« in duša pevskega zbora 
je dokazala že večer pred nastopom, saj 
je fante pripravila, da so »off the record« 
zapeli nekaj najlepših »komadov« iz bivše 
juge (Ana, Za dobra stara vremena, itd.). 

Fantje, kar v resnici ni povsem točno ( 
večino zbora sicer res sestavljajo moški, 
vendar  v zboru prepevata tudi dve larin-
gektomirani pevki) res zgledajo v dobri 
formi in kot so mi kasneje pripovedovali 
za svoje nastope trenirajo povprečno en-
krat tedensko.

Organizatorji so za prizorišče seminarja 
najeli razsežen trakt Schönbrunna, s po-
sebej lepo preurejeno sprejemno dvorano 
poimenovano po cesarici Mariji Tereziji, 
ter še nekaj drugih dvoran, ki so  enako 
imenovane po cesarskih članih Habsbur-
ške monarhije (Sisi, Franz Joseph, Rudolf 
itd.).Takšna praksa je hvalevredna in bi 
jo lahko posnemale tudi nekatere naše 
kulturne ustanove, saj pomaga muzeju 
pri pokrivanju verjetno ogromnih stroškov 
vzdrževanja. V veliki avli si je obsežen 
prostor zagotovila firma Fahl, kakšnih 
deset manjših dobaviteljev medicinske 
opreme, sponzorjev in Deželna zveza la-
ringektomiranih spodnje Štajerske. Zato 
ni čudno, da sem na tem delu skoraj »za-
letel« v naša stara znanca zakonca Maly. 
Starejši člani društva se ju boste goto-
vo spomnili. Ga. Edeltraut je dolgoletna 
predsednica  Štajerske zveze in je izde-
lovala zelo lepe ženske ogrlice (ščitnike 
za stomo). Soprog Peter Maly pa je celih 
14 let v C.E.L. u opravljal funkcijo finanč-
nega revizorja in mi je kratko posredoval 
nekaj novic o delu naše konfederacije, 
ter me seznanil kako se tudi v naši sose-
di vse bolj uveljavljajo novoliberalni rezi v 
socialno politiko, tako morajo sedaj tudi 
avstrijski laringektomirani v celoti dopla-
čati aparat za vodno terapijo.

Prvo predavanje seminarske skupine 
HNO je pričel  primarij, univ.prof.dr. Hans 
Edmund Eckel s Celovške klinike ob Vrb-
skem jezeru, s posebnim priznanjem ga 
je odlikovala tudi American  Academy  
for Otorhinolaryngology, Head and Neck 
Surgery, hkrati pa opravlja tudi funkcijo 
medicinskega znanstvenega sodelavca  
Deželne akademije Koroške za logoped-
sko in audiološko službo. Dr. Eckel je pri 

Na Dunaju je 18. maja 2013 pote-
kalo enodnevno strokovno izobra-
ževanje, ki sem se ga udeležil kot 

predstavnik DLS. Lastnik firme Fahl in nje-
gov komercialni zastopnik  Simps'S  d.o.o. 
sta poleg našega društva k udeležbi pova-
bila še strokovne sodelavce ORL kinike v 
Ljubljani, ki pa se zaradi različnih razlogov 
zadržanosti seminarja, žal niso udeležili. 

Vsebinsko je bil seminar sestavljen kot 
celota  treh tematskih sklopov z različni-
mi težišči: zdravljenje glave in vratu (angl. 
HNO), intenzivna medicina, ter logope-
dija, nega in svetovanje. Na seminarju je 
bilo prijavljenih okrog 38 različnih refera-
tov  udeležili so se ga številni mednaro-
dni strokovnjaki: zdravniki, logopedi in 
medicinske sestre predvsem iz Avstrije 
in Nemčije,vendar tudi Češke, Hrvaške, 
Madžarske, Poljske itd. Naši sosedje Hr-
vati so poslali kar delegacijo 3 zdravnikov 
in dr. Martin Jurlina specialist ENT (slov. 
ORL), za kirurgijo lobanjskega dna, ma-
ksilofacialno in plastično kirurgijo, je pri-
pravil referat kirurške rekonstrukcije po 
parcialni resekciji grla in požiralnika. Poleg 
tega je  na otvoritvi  hrvaški pevski zbor 

Strokovno izobraževanje 
o  traheostomi
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obravnavi raka grla predstavil rezultate 
vsaj pet obsežnejših mednarodnih razi-
skav iz ZDA, Italije, Portugalske, Nemčije 
itd. Kako  lahko kratko povzamemo sku-
pne ugotovitve? Stroka je precej enotna, 
da je tumorje v začetni fazi (T1 in T2) mo-
goče precej uspešno zdraviti zgolj z ra-
dioterapijo, kemoterapijo ali kombinacijo 
obeh. Pri bolj razvitih tumorjih, pa so za 
uspešno zdravljenje skoraj nujni tudi ki-
rurški posegi. Dr. Eckel je posebej pred-
stavil  primer, ki tudi zdravnika postavlja 
pred težko dilemo, bolnik je imel že precej 
velik tumor vendar je zaradi strahu pred 
kirurškim posegom vztrajal pri zdravlje-
nju z radioterapijo, za kirurški poseg se 
je odločil šele po tem,ko  je bilo očitno, 
da brez kirurškega posega ne bo  mo-
gel preživeti. Veste videl sem že kar nekaj 
posledic težkih operativnih posegov, pa 
me je slika tega bolnika pretresla, pogled 
ni bil lep. Hkrati je dr. Eckel  še posebej 
poudaril komplikacije in veliko slabše ce-
ljenje tkiva, kadar kirurški poseg sledi ra-
dioterapiji. Slednje, pa laringektomirani že 
kar precej dobro poznamo, iz praktičnih 
izkušenj,saj smo se na društvu že srečali 
z nekaj takšnimi primeri. Kako torej rav-
nati, ko imamo na eni strani pacientovo 
pravico, da odloča o svojem zdravljenju 
na drugi strani pa strokovne dokaze,da 
strah, ki je lahko povsem pozitivno čustvo 
tokrat namesto ohranjanja življenja pov-

Prof. logopedije Tamara Ivanović-Živković je duša hrvaškega pevskega zbora 
laringektomiranih. (Foto: I. Košak)

zroča škodo ali celo vodi v smrt. Najbrž se 
bo pri tem vprašanju vsak od nas odločil 
drugače. Moje osebno mnenje je, da bi 
morali bolniku, ki  želi odgovorno odločati 
o svojem življenju, takšne posnetke poka-
zati, da bi si lahko sam ogledal morebitne 
posledice svoje odločitve. S predavanjem 
v HNO skupini je nadaljeval glavni zdrav-
nik dr. med. Daniel Böger, ki je obravna-
val težave s fistulami pri vstavitvi govorne 
proteze. Vzporedno s predavanji so isto-

časno potekale v  drugih dvoranah pred-
stavitve medicinske opreme in različne 
delavnice. Naj mi bo za konec dovoljena 
ena sama kritična pripomba, da  ob sicer 
zgledno organiziranem seminarju, organi-
zator ni zagotovil simultanega prevajanja 
v angleščino tudi pri nekaterih zelo zani-
mivih temah s področja logopedije oziro-
ma govorne rehabilitacije.

Ivan Košak

Na predavanju prof. dr. Hans Edmunda-Eckla. (Foto: I. Košak)
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Popolna odstranitev grla (laringekto-
mija) vodi v izgubo glasu, kar one-
mogoča glasen govor, glasen smeh 

in jok, kar prepreči človeku zadovoljivo ko-
munikacijo. 

Bolnik po odstranitvi grla diha skozi odprti-
no na vratu, izdihani zrak ne doseže ustne 
votline, zato ga bolnik ne more uporabiti za 
govor. Za šepet lahko uporabi zrak, ki se 
nahaja v ustni votlini (psevdošepet).

Ezofagealni govor, natančneje glas, ki ga 
tvorimo s pomočjo požiralnika, je še vedno 
najbolj naravna oblika nadomestnega tvor-
jenja glasu po odstranitvi grla. Za tvorbo 
glasu ni potreben noben pripomoček, kot 
je to potrebno pri govornem aparatu ali pri 
govorni protezi.   

Za pridobitev ezofagealnega glasu je po-
trebno vztrajno učenje. Postopki za prido-
bitev glasu s pomočjo požiralnika so raz-
lični. Najpogosteje uporabimo metodo, pri 
kateri zrak, ki se nahaja v ustih, vtisnemo 
v zgornjo tretjino požiralnika, nato pa ga 
moramo skozi požiralnikov sfinkter izstisni-
ti, pri čemer nastane glas. Del, kjer nasta-
ne glas, sestavljajo mišice in sluznica, ki se 
nahaja na prehodu iz žrela v požiralnik. 

Požiralnik je mišična cev, ki se začne za 
in pod grlom. Zgornjo mišično zapiralko 

Ezofagealni govor in dejavniki, ki 
vplivajo na njegovo razumljivost

požiralnika tvori krikofaringealna mišica, ki 
poteka od prstanastega hrustanca grla in 
se narašča na žrelo od zadaj in na poži-
ralnik. Med laringektomijo poskuša kirurg 
čim bolj ohraniti to mišico, ker pri tvorjenju 
ezofagealnega glasu sodeluje pri konstrik-
ciji požiralnika in pomaga pri potisku zaje-
tega zraka navzdol. Zgornji del požiralnika 
služi kot skladišče zraka. Ko potuje zrak 
skozi ožino, faringoezofagealni segment 
(PES), katerega glavni element je kriko-
faringealna mišica, se pojavijo vibracije in 
tako nastane psevdoglas (Glunz, 2008). 

Pseudoglotis (»nadomestni glasilki«) se 
nahaja v višini 5.  6. vretenca, tako da 
ostaja odzvočna cev kot element, ki daje 
vsakemu, ki se nauči ezofagealnega glasu, 
povsem individualno barvo. Bolnik mora 
vtisniti zrak v ta predel požiralnika in ga ob 
skoraj sočasnem potisku navzven upora-
biti za oblikovanje glasov, zlogov, besed in 
kasneje stavkov. Nekaterim bolnikom to 
uspe relativno hitro, drugi pa potrebujejo 
zelo veliko časa in truda. Pomembno je, 
da je izreka zelo jasna, sicer je razumljivost 
ezofagealnega govora slaba. 

Uspešnost pri pridobivanju ezofagealnega 
glasu je odvisna predvsem od ustrezne 
stopnje napetosti PES. Če je prevelika, la-
ringektomirani ne more vtisniti zraka v po-
žiralnik. Količina zraka, ki jo sprejme poži-
ralnik, je majhna (80–100 ml) za razliko od 
normalnega glasu (1 l  5 l). Glas je bolj na-
raven in podoben pravemu glasu, znatno 
nižji in lahko v manjši meri variira v višini. 

Pri tem tvorjenju laringektomirani ne po-
trebuje nobenega pripomočka, razen 
pripomoček, ki okrepi glasnost v velikem 
prostoru ali v hrupu. Več kot tretjina bolni-
kov se ne nauči EG, zato jim je potrebno 
ponuditi druge možnosti za tvorjenje na-
domestnega glasu.

Za ustrezno razumljivost ezofagealnega 
govora pa je potrebno na novo pridobljen 
glas ustrezno uskladiti z dihanjem, sicer 
prihaja pri govorjenju do prevelikega šuma 
iz stome, ker želi bolnik ob tvorbi ezofage-
alnega glasu izdihniti, kot je bilo to narav-

no pred laringektomijo. Med dihanjem in 
fonacijo ni več povezave. Bolnika učimo, 
da tvori glas takrat, ko napravi pri dihanju 
odmor. Pomembno je, da uskladimo izre-
ko z novo pridobljenim glasom. 

Predoperativno srečanje bolnika z logo-
pedom je zato pomembno, da ocenimo 
izreko še ko ima bolnik glas. Pogosto se 
pojavijo težave pri uskladitvi na novo pri-
dobljenega glasu z izreko. Pri vajah zato 
izbiramo ustrezno skupino glasov v krajših 
in kasneje daljših besedah, npr. najprej ne-
zveneče glasove nato zveneče, nato šu-
mnike in zlitnike, nosnike. 

Natančna in pravilna izreka je predpogoj 
za razumevanje govora. Pomembna je di-
namika, ritem, modulacija , ki daje govoru 
ustrezen pomen in izraznost.

Da dosežemo ustrezno razumljivost nado-
mestnega govora je potrebno vse opisane 
elemente vztrajno izpopolnjevati, da bo go-
vor lahko zadovoljil poslušalca in govorca.

Ana Jarc, prof. defektologije, 
specialistka klinične logopedije
Nataša Prebil, prof. defektologije - 
- logopedinja

Ana Jarc, prof. defektologije, 
specialistka klinične logopedije
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Iz podroËnih klubov

PK Dolenjske

Piknik s pohodom na Dolenjskem, z or-
ganizacijsko in vsestransko pomočjo 
našega člana Francija Plantana, na nje-
govem vikendu na Ljubnu v bližnji okolici 
Novega mesta, je bil po besedah naših 
udeležencev zelo uspešen. Za mene kot 
novega vodje PKDolenjske je bila to 
velika preizkušnja, ki sem jo s pomočjo 
predhodnega vodje Jožeta Prešička, s 
soprogo Ivano in g. Plantana, uspešno 
opravil.

Imeli smo se lepo. Poleg že tradicional-
nega žara, smo si privoščili še pasulj s 
suhim mesom, ki nam je prav teknil, po-
sebno tistim, ki imajo težave s požira-
njem. Skuhal sem ga sam, po izkušnjah 
iz JLA. Po malici smo se odpravili na kra-

Piknik s pohodom
tek ampak težak pohod, kot v pravih pla-
ninah. Vinogradniški koli so nam poma-
gali, pri  lažjem premagovanju strmine, 
posebno tistim, ki niso imeli pohodnih 
palic. Z zamudo so nas obiskali tudi po-
vabljeni gostje: ga. Tanja Žagar poročena  
Ravnjak, naš vodič za pohode in plezanje 
g. Boštjan Kostanjšek ter ga. Marta Bra-
niselj z obale. 

Pogovor je nanesel tudi na aktivnosti, ki 
jih bomo še organizirali in novosti, ki bi jih 
radi realizirali v našem PK. Prva aktivnost 
bo izlet po Dolenjski in z željo za čim ve-
čjo udeležbo smo se poslovili, ker se je 
že začelo mračiti.

Vodja PKDolenjske: Nikola Stazinski

Novi vodja je uspešno opravil svojo nalogo. (Foto F. Plantan)

Udeleženci piknika na težkem pohodu. (Foto F. Plantan)

Po pikniku gremo na prvi letošnji izlet, ki bo v soboto 15. junija. Ob 8. uri se zberemo pred parkiriščem Tuša v Novem mestu, pri 
stadionu NK Krke. Odpeljali se bomo proti Ribnici do Kočevja prek Brezovice (kosilo) do Kanižarice in prek Črnomlja nazaj v Novo 

mesto. Obiskali bomo krajevne znamenitosti, kolikor  nam bo čas dopuščal. Glede prispevka se bomo dogovorili med vožnjo.

Prijavite se v čim večjem številu na tel.: 070 755 660 – Nikola

Vodja PKDolenjska: Nikola Stazinski 

Vabilo na izlet PK-Dolenjska, 
Bela Krajina in del Posavja
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Zbrali so se kar v lepem številu. (Foto D. Papež)

PK ©tajerska
in Koroπka

No pa smo le prišli na svoj račun na ta pre-
krasni pohod na Žavcarjev vrh. Malce,no 
beseda malce je nekako preblaga glede na 
razmere, ki so nas nekoliko pustile v čakal-
nici pa ne glede organizacijskega dela ta je 
za našega Danija malenkost. Rutina. Vre-
me. To je tisto ki nam je zagodlo, prestavilo 

Na Žavcarjevem vrhu
vadi, le nekaj članov je dezertiralo. Malce 
smo jih počakali, potem pa šli svojo zasta-
vljeno pot. Ob prihodu na prvo postajo smo 
se malce (saj veste kako jaz rečem) »oja-
čali« in okrepčali, potem pa pot pod noge 
do Žavcarjevega vrha. Pot je bila ravno pra-
všnja za ta štartni spomladanski začetek, 
kajti potrebno je še nekaj vadbe, da se pride 
na ustaljeni ritem, ki ga bomo potrebovali na 

in nekako nazaj nas je vrglo za nekaj časa. 
Pa nič hudega itak se je vse malce zama-
knilo. Tudi narava kakor mi, se je malce po-
zneje zbudila. Zbrali smo se še v kar lepem 
število čeprav sem jas osebno pričakoval 
večjo udeležbo. Nekaj članov nas je res za 
večno zapustilo, ki so dosti dali za to dru-
štvo. Žal se je njihov čas prezgodaj iztekel. 
Nameravali so še dosti tega dati, pogrešali 
smo jih tako kot bog ki jih je prezgodaj vzel 
k sebi. Čast in slava jim. Žal jih novi člani 
nadomeščajo po svojih močeh. Tu  ne mo-
remo pomagat. Življenjski ciklus je pač tak. 
Že naši dedi so dejali: Bog je dal, bog bo 
vzel. Vse se obnavlja. To smo lahko opazili 
na tem pohodu v naravi, ki je lahko bi rekel, 
kar eksplodirala v nekaj dneh. Vse je ozele-
nelo. Rožice so razcvetele in še polepšale ta 
prečudoviti ambijent. Vreme, pa nam tokrat 
ni zagodlo. Skoraj, da se lepšega ne bi dalo 
naročiti. Te pa te je malce veter »popihnil«. 
Pa nič hudega, ker ni bil mrzel. Le nam z 
bolj gosto frizuro je malce nagajal, posebno 
meni. Zbrali smo se torej na dogovorjenem 
mestu ob določeni uri, vsi točni kot po na-

bolj zahtevnih nalogah. Saj ne rečem, da je 
ta bil od muh, le malce večkrat smo si med 
potjo oddahnili. Naš vodič Dušan je torej 

bil na »visini zadatka«. Seveda smo si tam 
nekoliko oddahnili, se malce »ojačali« za 
spust, ki je bil pred nami. Z lahkoto smo ga 
premagali vedoč (kajti želodčki so bili pra-
zni), da nas na začetni točki čakajo domače 
dobrote. Po rahlem počitku in debati smo 
le napadli te dobrote. Bi rekel, da  smo si 
jih zaslužili, kajti za sabo smo pustili še eno 
premagano oviro, ki nama bo ostala v zelo 
lepem spominu. Torej ta ovira je za nami. 
Premagana. Sedaj pa k novim oviram, ki jih 
še moramo premagat. S takimi gostitelji in 
prehrano, ki so nam jo postregli, z lahkoto. 
Mačji kašelj, bi človek rekel. Vsa čast jim, 
res so se potrudili. Dobil sem občutek, da 
njima nič ni bilo težko naredit. Postreč. Vse 
so delale naše deklice z smehom na licu. 
Mic po mic. Beseda na besedo in čas naju 
je začel preganjat. Ni nam nekako bilo, a kaj 
češ. Morali smo začet pakirat, kajti kot sem 
rekel, nič ni večno. Vse enkrat mine. Dobri 
trenutki pa še toliko prej. Organizator, pre-
krasni gostitelji, pa tudi mi udeleženci smo si 
zaslužili čisto desetko. Ja dobro ste prebrali 
tudi mi udeleženci, kajti če mi ne ustvarimo  
pravo razpoloženje, sta prva dva premalo 
za popolno vzdušje. Ob slovesu smo drug 
drugemu zaželeli čim prejšnje srečanje in 
srečno vrnitev domov. Lepe pozdrave vsem 
članom društva želi družina Marcijuš. 

Marcijuš Josip

Pot na Žavcarjev vrh je bila ravno pravšnja. (Foto D. Papež)
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PK Severna 
Primorska
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NOVI ČLANI

Oblak Marjan  Laško
Twrdy Zmagoslav  Lokve
Džepina Boško  Maribor

Člani PK - Severne Primorske na pohodu. (Foto M. Čebokli)

Pozdravljeni, ker sem nova podporna 
članica vašega društva, se vam bom 
najprej, kot je v navadi, predstavila. Sem 
Karmen Blaško Jurca doma iz Postojne. 
V društvo sem se vključila letos, kot pod-
porna članica z upanjem in željo poma-
gati in biti v podporo članom in podpor-
nim članom v društvu. 

Letošnji piknik s pohodom članov in pod-
pornih članov PK Severne Primorske je 
bil na Predmeji 25. maja. Gostitelja letoš
njega piknika s pohodom sta zakonca 
Janja in Stane Fabjan iz Predmeje. Pri-
jetna in prijazna gostitelja sta se zelo po-
trudila s hrano in pijačo. Janja je skuhala 
enkraten bograč, Stane pa se je posvetil 
žaru, iz katerega so prihajale omamne 
vonjave. Za pecivo nas je poskrbelo več 
in moram povedat, da je bilo vse iz do-
mače peke. Skratka vse je bilo enkratno.

Vreme nam na žalost ni bilo naklonje-
no, zato je pohod odpadel. Smo se pa 
drugače družili in zabavali. Med resnimi 
in manj resnimi pogovori smo imeli tudi 
kratek sestanek oziroma posvet na temo 
druženja članov in podpornih članov iz 

Piknik na Predmeji
vse Slovenije, ki bo letos v Tolminu in ga 
organizira PK Severne Primorske.

Jaz sem se imela lepo z čudovito družbo 
in verjamem, da so tudi vsi ostali priso-
tni uživali. Moram povedat, da so me vsi 
člani in podporni člani prisrčno sprejeli 
medse in me prav prijetno presenetili. To 
so odprti in prijazni ljudje, vsak z svojimi 
izkušnjami in življenjem, ki za marsikoga 
od njih ni bilo z rožicami postlano, so pa 
vseeno veseli in polni optimizma. 

Moj prvi in upam, da ne tudi zadnji pri-
spevek zaključujem z željo, da se vidimo 
v čim večjem številu v prelepem okolju 
Tolmina.

Lep pozdrav.

Karmen Blaško Jurca

V  zapuščini našega poverjenika  Bra-
neta Čusa smo našli poskočno pesmi-
co, ki jo je spesnil  na tečaju nadome-
stnega govora leta 2007 in jo sedaj ob-
javljamo v njegov spomin.

DOŽIVETJE                                                                                                                                             
 

PA, PI, PO, PET....
PREBUDIL SE MI JE ŠEPET

PRINAŠA MI KLEPET,
VRAČAM SE V TA LEPI SVET.                                                                                                                           

ŽIVLJENJE LEPA LUČKA.
ZA PESNITEV LEPA SVEČKA.
ZALJUBLJENIM KRESNIČKA,

FRAJERJEM SE FUČKA.                                                    

TEŽKO JE BITI BREZ GLASU.
UTOPLJENEC SI DO PASU.
KAKOR DA NIMAM NOG,

PRIDI VSEMOGOČNI BOG!                                                                                                                             

NA OBALI SE ZASLIŠI PET,
TO JE KLAPA FANTOV IN DEKLET.

A ZA NJIMI NAŠ OKTET,
NAŠA VZTRAJNA PA, PI, PO, PET.
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PK Ljubljana
Tudi letos je Javni zavod za turizem v 
sodelovanju z Mestno občino Ljubljana 
pripravil čistilno akcijo Za lepšo Ljubljano 
in k sodelovanju v akciji povabil različna 
društva. Načrtovanih  je bilo okrog  90  
čistilnih akcij, ki naj bi se jih predvidoma 
udeležili: društvo Vivera za podvodne 

Na Ëistilni akciji 
Za lepšo Ljubljano
ljevarstveniki, čolnarji, planinci in druga 
društva. Ko sem v razgovoru  z našimi 
sosedi, oziroma točneje z njihovim pred-
sednikom Zoranom Terglavom izvedel, da 

aktivnost, gasilci, člani drugih društev 
Slovenske potapljaške zveze ribiči, oko-

»zaprisežena« Ljubljančana odločila, da 
se jim pridruživa.

Tako se je v soboto 20.4. 2013 ob 9. uri 
začela pod Prulskim mostom na Ljublja-
nici zbirati pisana druščina članov zelo 
različnih društev. Nekateri udeleženci so 
bili očitno že pravi »stari mački«, saj so 
se pozdravljali kot dolgoletni,stari znanci. 
Moram priznati, da so bili organizatorji 
zelo pozorni, saj so poskrbeli  za jutranjo 
kavico, da so lahko aktivisti lažje »zagnali 
svoje ekološke motorje.« Po Ljubljanici, 
pa so se že »orali« gumenjaki čolnarjev, 
gasilcev in potapljačev. Sledil je mimohod 
ljubljanskega  župana Zorana Jankovića, 
ki je  zbrane aktiviste je pozdravil in tako 
nekako »požegnal« celotno akcijo. Potem 
je prišla na vrsto razdelitev »rajonov« pla-
ninci so dobili park Tivoli, naša skupina pa 
Grubarjevo in Strupijevo nabrežje vse do 
Mercatorjevega  marketa. Ker so na tem 
odseku bregovi Ljubljanice precej strmi je 
imel »poveljnik« Zoran Terglav veliko dela 
z neprestanim opozarjanjem, saj ni želel, 
da bi se mu kdo od preveč zagnanih ak-
tivistov zavalil v reko, ki aprila seveda še 
ni primerna za kopanje. Ker je Ljubljanica se namerava vključiti tudi invalidsko dru-

štvo ILCO  Ljubljana sva se z sinom kot 

Na strmem bregu Ljubljanice. (Foto Z. Terglav)

Udeleženci čistilne akcije Za lepšo Ljubljano, skupaj z rezultati svojega dela. (Foto Z. Terglav)
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pravzaprav precej skrivnostna ponikal-
nica, ki poleg tega še rada poplavlja se 
ne čudim,da so njeni bregovi zasvinjani, 
saj poplavne vode s seboj prinašajo vse 
mogoče smeti. Druga stvar pa je, če nek-
do neprizadeto odloži, skoraj 10 kg težko 
železno ploščo (očitno del starejšega šte-
dilnika), dobrih  100 m od lastnega blo-
kovskega naselja, pri tem pa je odvoz ta-
kšnih kosovnih odpadkov brezplačen. Kaj 
vse smo nabrali ? Ni, da ni. Od pločevink, 
plastičnih vrečk in drobnih papirčkov,ki so 

ležali včasih maj kot 20 m od najbližjega 
koša. Očitno imamo v Ljubljani veliko ljudi 
s tresočimi rokami,da jim tovrstna emba-
laža leti iz rok ravno, ko so na  poti,da bi jo 
odvrgli v koš. Ja, ekološkim zagnancem, 
še zlepa ne bo zmanjkalo dela. Nabrane 
smeti smo zgledno razvrščene oddali v 
bližnje kontejnerje.  

Naš poveljnik je bil očitno zadovoljen z 
nami, saj nas je po nabiralni akciji povabil 
na pijačo in kmalu  smo se vrnili nazaj pod 

Prulski most, kjer se je organizator po-
novno izkazal, saj nas je pričakal izvrsten 
golaž. Nesnaga in odpadni material dvi-
gnjena iz  Ljubljanice pa sta bila na ogled 
skritim grešnikom in ostalim občanom 
na Čevljarskem mostu od 10 ure naprej. 
Vendar, ko  nam je  ansambel potujočih 
muzikantov zapel tisto dalmatinsko »Da 
te mogu pismom zvati…« so bile smeti 
pozabljene, vse do »ob letu osorej«.

Ivan Košak

Dobimo se pri ribniku. (Foto Č. Košak)

Področni klub Ljubljana vabi vse člane in  podporne člane na tradicionalni  piknik, ki bo 

v soboto 15. 6. 2013  ob ribniku pod Šmarno goro. 

Na omenjeni lokaciji se bomo zbrali ob 10. uri. 

Poskrbeli bomo za hrano in tudi nekaj pijače. S seboj prinesite predvsem dobro voljo. 

Prijave: Milan Zajc 031 270 139 ali  Marija Tomšič 01 436 03 58

V A B I L O
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V soboto, 6.7. 2013 Vas vabimo na             
18. Tradicionalno letno srečanje laringektomiranih Slovenije,

ki bo letos potekalo v gostišču  Tolminska korita (S.P. Zlatko Muskovič) v Zatolminu pri Tolminu

Program srečanja:

1. Med  9.30 – 10.30 uro prihod  udeležencev in topla malica (enolončnica))

2. Ob 11. uri  pozdravni nagovor in začetek uradnega dela       

3. Družabni del srečanja (glede na želje obisk muzeja, itd.)

Društvo oziroma posamezni Področni klubi bodo zagotovili prevoze v smereh:

Gorenjska in Ljubljana:

Kamnik;  6.00  Mengeš 6.20 – Jarše 6.30 –Domžale 6.35 Ljubljana 7.00 –  Škofja Loka 8.30     

Prijave in informacije: Milan Zajc 031 270 139 ali Marija Tomšič 01 436 03 58 

Štajerska in Koroška:

Maribor: odhod ob  6.30 – Slovenske Konjice 7.00 – Vojnik 7.30 Celje 8.00

Prijave in informacije: Danilo Papež 041 719 253

Prekmurje:  

Murska Sobota: odhod ob 6.00 – Ormož  6.30 – Ptuj 7.00

Prijave in informacije: Geza Lepoša 031 215 514

Primorska: 

Nujno potrebni prevozi bodo opravljeni po dogovoru z organizatorjema.

Prijave in informacije: Stane Fabijan 05 364 91 41 ali Magda Čebokli 068 130 004

Dolenjska in Bela Krajina: 

Za izhodišče prevoza, odhod  in posamezne postajališča se boste  dogovoril z vodjem PK.

Prijave in informacije: Nikola Satzinski 030 621 847

Z namenom, da bi srečanje potekalo čim bolj organizirano, vas prosimo, da se čim prej prijavite Najbolje, da prijavo 
uredite pred odhodom na program Psihosocialne rehabilitacije. Če zaradi prisotnosti na programu Psihosocialne 
rehabilitacije, ne bi bili do segljivi posamezni vodje PK se prijavite direktno: Magdi Čebokli 068 130 004

S posameznimi organizatorji prevozov, se boste lahko dogovorili še za morebitne dodatne podrobnosti.

Na svidenje na srečanju !

Predsednik DLS: Ivan Košak

Stran 12

Vabilo


