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Na predavanju prof. J. Peklaja. (Foto I. Košak)

Nadaljevanje na naslednji strani

Na posvetu invalidskih organizacij. (Foto I. Košak)

Če smo se v lanskem letu ob času 
sprejemanja plana, še lahko spra-
ševali kakšne rezultate nam bo 

prinesla izhodna vladna strategija, letos ta 
odgovor že imamo. Ne vem pa, če nam je, 
lahko zato kaj lažje? Ker predsednik drža-
ve dr. D. Türk javno ugotavlja, da je naše 
gospodarstvo šibko in premalo povezano 
in da zmore sam s svojimi obiski v tujini, 
odpreti več vrat gospodarskega sodelova-
nja kot jih lahko izkoristiti naše gospodar-
stvo. Ne vem kakšno analizo in strategijo 
sploh še potrebujemo? 

Vlada je s subvencioniranjem delavcev na 
čakanju, sicer omilila najhujše socialne sti-
ske, vendar je s prepočasnim ukrepanjem 
(preprečevanje neizplačevanja delavskih 
plač v Vegradu, SCT-ju itd.) na drugi stra-
ni, dopuščala nastajanje novih krivic, ki so 
še bolj moralno sporne. Tudi nasprotova-
nje pokojninski in drugim reformam se zdi, 
da je v večji meri posledica načina uvajanja 

Predlog na~rta dela 
DLS za leto 2011

teh reform (brez socialnega dialoga), kot 
prepričanja, da nič ni mogoče spremeniti. 
Vendar, če sekretar Socialne zbornice ugo-
tavlja, da: »so reforme ministra dr. Svetlika 
zadnji žebelj v krsto socialne države«, je 
tudi nezaupanje do stihijskega in parcial-
nega uvajanja socialnih reform vsekakor 
upravičeno. Nekaj teh sprememb invalidi 
že čutimo, nekaj jih pa še bomo. V prvi ja-
nuarski številki Nedeljskega dnevnika ste 
lahko prebrali kdo stoji v ozadju kapitalskih 
igric okrog Športne loterije in kako ugledni 
slovenski pravnik (seveda za dober hono-
rar) proučuje zakonske možnosti vstopa 
mednarodne velikanke - internetne verige 
Betandwin na slovenski trg iger na srečo. 
Potem se pa čudimo, kako država zamuja 
in nekako »ne zna« preprečiti vdora tujih 
internetnih iger na naš teritorij, kar ima za 
posledico manjše prilive Loterije Slovenije 
in s tem slabše možnosti financiranja hu-
manitarnih in invalidskih organizacij.

Nekatere opisane tendence je bilo moč 
jasno zaznati že v lanskem letu, druge pa 
so postale bolj evidentne v letošnjem, vse 
pa so narekovale, da so se na lanskem 
usklajevalnem posvetu NSIOS-a prisotne 
invalidske organizacije soglasno izrekle, 
da ostaja agregatni nivo financiranja re-
dne dejavnosti (programov in delovanja) 
v letu 2011 nominalno enak, kot v letu 
2010. Kaj pa realno? Realno bo pa težko. 
Podražitvam energentov, ki so obeležile že 
zadnji kvartal lanskega leta (posamezni so 
se podražili za več kot 25 %) so hitro sledi-
le podražitve surovin in hrane. Ohranjanje 
realne ravni bo zato izredno težavno. 
Čeprav so sredstva FIHA v letu 2011 pre-
cej negotova, so za večino invalidskih or-
ganizacij najbolj stabilen vir in najtrša pod-
laga na katero lahko naslonimo prihodnje 
računice, zato se bomo v načrtu posvetili 
predvsem temu viru.

V prihodnjem letu bodo načrtovana sred-



Št. 206 – OBVESTILAStran 2

Nadaljevanje s prejšnje strani

Jutranje razgibavanje v Simonovem zalivu. (Foto Ž. Manić)

Na govornih vajah. (Foto D. Papež)

Psihosocialna rehabilitacija bo tudi letos v Vodicah.  
(Foto M . Krajnc)

V Programu ohranjevanje zdravja nas pot zanese tudi 
višje v gore. (Foto Č. Košak)

stva programov znašala 113.192,26 evrov, za delovanje je predvi-
denih 47.718,07 evrov in sredstva naložb bodo obsegala 1779,88 
evrov.

Posamezni vodje PK bodo predstavili načrtovane aktivnosti po-
dročnih klubov, mi pa si bomo kratko ogledali osnovne značilnosti 
programov, ki se izvajajo na državni ravni.

1. Učenje nadomestnega govora
Je temeljni program društva in gotovo najpomembnejši za novo 
operirane bolnike. Zaradi posledic radikalnega zdravljenja, se lah-
ko le manjši del laringektomiranih nauči ezofagalnega govora v 
času bivanja v bolnišnici. Bolnik ima sicer na izbiro še preostala 
dva načina nadomestnega govora, ki pa s stališča bolnika, nista 
dolgoročno optimalna. Seveda imajo tudi psihološki dejavniki pri 
tem učenju svoj delež in niso ravno na zadnjem mestu. V pro-
gram so vgrajene tudi pozitivne izkušnje društev Nemške zveze 
laringektomiranih in sedaj program poteka že skoraj po utečenih 

2. Izvajanje psihosocialne rehabilitacije
Program psihosocialne rehabilitacije logično sledi govorni rehabi-
litaciji. Cilj programa je pospešiti celovito rehabilitacijo laringekto-
miranih. Verjetno so vsaj pri nekaterih članih psihološke posledi-
ce bolezni in laringektomije celo večje kot fiziološke. Precej časa 
je potrebnega, da »znova najdemo samega sebe.« Tako kot vsi 
raki, tudi rak grla obremeni odnose v družini bolnika in v večji ali 
manjši meri zaznamuje vse družinske člane. 

S programom želimo spodbuditi laringektomirane k vzposta-
vljanju socialnih stikov, tako v okviru društva, kot tudi s širšim 
družbenim okoljem. Program obsega celo paleto različnih psiho-
socialnih aktivnosti in izbira posameznih dejavnosti v programu 
je obvezna. Ob prijavi bodo udeleženci izbrali vsaj eno obliko 
aktivnosti, v kateri bodo sodelovali. Program bo trajal 7 dni in 
se bo predvidoma odvijal od 18. 6. do 25. 6. 2011 v Vodicah 
na Hrvaškem. Načrtovana sredstva programa obsegajo 19.048 
evrov.

3. Izvajanje programov ohranjevanja zdravja
Sprememba dihalne poti ima pri laringektomiranih številne ne-
gativne posledice, ki lahko vodijo laringektomiranega v zmotno 
prepričanje, da zanj telesna aktivnost ni več primerna. Navadno 
takšno prepričanje preko povečanja telesne teže, zdravstveno 
stanje laringektomiranega še poslabša, namesto, da bi ga po-
pravilo. Ker smo v povprečju laringektomirani tudi starejši, ima 
za nas zdrav življenjski slog, z obilo gibanja v naravi, še poseben 

standardih. Številni bolniki se šele v tem programu prav sreča-
jo z dejavnostjo društva in ga v anketnih vprašalnikih ocenjujejo 
zelo pozitivno, kljub velikemu naporu, ki ga ta program terja od 
laringektomiranih. Enako pozitivno se na ta program odzivajo tudi 
svojci laringektomiranih. Tečaj bo potekal dvakrat letno v spo-
mladanskem (od 20. 5. do 26. 5. 2011) in jesenskem terminu, 
predvidoma v Simonovem zalivu. Za izvedbo tega programa je 
načrtovanih 26.462,60 evrov.
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Razgibavanje ob morju. (Foto M . Krajnc)

Kratek postanek z lepim razgledom. (Foto Č . Košak)

Tudi kulturni program je sestavni del letnega srečanja 
DLS. (Foto Č . Košak)

Pohodi v naravo so pomemben del programa prepreče-
vanja socialne izključenosti.. (Foto Č . Košak)

Nadaljevanje na naslednji strani

pomen. Kot v lanskem letu, bomo tudi letos organizirali aktivnosti 
vodne terapije v Ljubljani in Mariboru in modificirano tudi v PK 
Prekmurje. Obvezen predpogoj vključitve v osrednji del tega 
programa je opravljen test hoje na 2 km, ki ga opravlja CINDI sku-
paj s Športno unijo Slovenije. Le tisti udeleženci, ki imajo gibalne 
ali druge zdravstvene težave, bodo predložili mnenje osebnega 
zdravnika. V poteku programa bomo beležili temeljne zdravstve-
ne karakteristike udeležencev in si prizadevali, da bi bil program 
primeren zdravstvenemu stanju udeležencev in skladen z njiho-
vo telesno pripravljenostjo. Sklepni del tega programa bo trajal 
6 dni in se bo predvidoma odvijal od 22. 8 do 28. 8. 2011 na 
Rogli. Sestavni del tega programa je tudi 3-dnevni gorski pohod 
za kondicijsko bolje pripravljene udeležence, ki bo organiziran v 
jesenskem času. Program bomo poskusili obogatiti z dodatnimi 
aktivnostmi, skladno s priporočili stroke in izraženim interesom 
članov. Načrtovani znesek programa znaša 20.642 evrov.

4. Informiranje, publicistika in izdajanje glasila 
Število obiskov spletne strani društva kaže, da se ta vse bolj 
uveljavlja v informiranju članov in tudi širšega družbenega okolja. 
Zato smo jo povezali tudi s spletno stranjo Registra raka Slovenije DVD prezentacije in video projekcije) za izboljšanje informiranosti 

in večjo prepoznavnost društva. Predvidena sredstva programa 
dosegajo 14.771 evrov.

5. Spodbujanje in podpora kulturni ustvarjalnosti
Program obsega sorazmerno skromna sredstva 1.599 eur in si 
prizadeva ponovno vzpodbuditi interes laringektomiranih in njiho-
vih svojcev za kreativno udejstvovanje in kulturo.

(SLORA) in do nje lahko dostopajo obiskovalci portala, ki išče-
jo splošne informacije o bolezni raka v Sloveniji. V uredništvu 
Obvestil opažamo v zadnjih letih velik napredek v računalniški 
pismenosti, saj že pretežni del prispevkov dospe preko e-pošte, 
seveda pogosto tudi s pomočjo mlajših družinskih članov - sinov, 
hčera, vnukov in drugih sorodnikov. Še naprej si bomo prizade-
vali s pomočjo vseh mogočih aktivnosti zmanjšati računalniško 
nepismenost članov. Društveno glasilo Obvestila bo seveda tudi 
v prihodnje dopolnjevalo obveščanja članstva. V čim večji meri 
bomo poskusili izkoristiti sodobne računalniške možnosti (CD in 6. Izvajanje programov za preprečevanja socialne 

izključenosti
V okviru programa bo organizirano letno srečanje članov DLS, ki 
ga bo letos skladno z dogovorjenim načinom krožeče organizaci-
je, pripravil PK - Prekmurja. Največji del teh programov se izvaja 
predvsem na lokalnem nivoju v Področnih klubih. Zato bo njihova 
vsebina predstavljena v načrtih vodij posameznih PK. Sredstva 
programa so načrtovana v višini 22.358 evrov.

7. Pomoč prostovoljcev laringektomiranim na domu 
Obiski poverjenikov - prostovoljcev poskušajo v prvi fazi omiliti 
težave laringektomiranih na tretji kritični točki, to je potem, ko se 
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1. Celoletno izvajanje aktivnosti poverjenikov na domu;

2.  fizioterapevtska telovadba z rekreativnim plavanjem vsako 
sredo v mesecu, ob 16. uri v bazenu fiziatrije UKC Maribor s 
fizioterapevtko in osebjem ORL oddelka, preko celega leta;

3.  celoletno izvajanje programov za ohranjanje zdravja in psiho-
socialne rehabilitacije;

4. medicinska predavanja – aktualne teme skozi celo leto;

 5.  psihosocialna pomoč osebam pred in po operaciji v so-
delovanju z logopedom in osebjem ORL oddelka, UKC 
Maribor;

 6.  ogledi gledaliških predstav z abonmajem za sezono 
2010/2011;

 7. ogled muzejev in razstav;
 8. dva izleta;
 9.  dva pohoda s piknikom; eden tradicionalen na Farovcu, ter 

več razgibanih in zanimivih pohodov;
10. tradicionalno prednovoletno srečanje v decembru;
11.  sodelovanje v vseh programih, ki jih pripravlja IO DLS v 

sklopu celoletnega društva – učenje nadomestnega go-
vora, psihosocialna rehabilitacija, programi za ohranjanje 
zdravja, let-na srečanja društva.

Stran 4

Iz podro~nih klubov

PK [tajerska 
in Koro{ka

Nadaljevanje s prejšnje strani

po zaključenem zdravljenju v bolnišnici vrnejo v domače okolje, 
ki je včasih premalo obveščeno o posledicah operacije. Drugi 
namen delovanja mreže prostovoljcev je, da bolnikom omogoča 
neposreden stik z izkušenimi laringektomiranimi, ki so že uspešno 
opravili pretežni del celovite rehabilitacije in lahko bolnikom po-
magajo z lastnim zgledom in jim včasih tudi pomagajo pri govorni 
rehabilitaciji. Pogosto nam preko tega programa uspe vključili v 
društvo tudi tiste laringektomirane, ki smo jih iz različnih razlo-
gov »zgrešili«, oziroma jih nismo mogli obiskati v času njihovega 
zdravljenja v bolnišnici. Tudi v letu 2011 bodo poverjeniki najmanj 
dvakrat letno obiskali člane, ki žive na njihovem področju. Za ta 
program načrtujemo 6.568 evrov.

8. Pomoč osebam pred in po operaciji
Že v zgodovinskem razvoju, ko se je laringektomija uveljavljala 
kot operativni poseg, so ji nasprotovali številni zdravniki, saj so 
menili, da gre za izrazito nehuman operativni poseg, ki bolnika 
z odstranitvijo grla oropa govorne komunikacije. Operacija larin-
gektomije je torej radikalen poseg, z namenom preprečiti širitev 
raka, da se reši življenje. Zaradi številnih posledic tudi za dobro 

poučenega bolnika taka odločitev ni lahka, saj diagnoza rak grla 
bolnike pogosto preseneti kot grom z vedrega neba. Zato je za 
večino bolnikov dobrodošel pogovor z laringektomiranim, ki je že 
dobro prestal tako operacijo in je iskreno pripravljen z njim deliti 
svojo osebno izkušnjo. Tudi obe kliniki v Ljubljani in Mariboru pod-
pirata ta program. 

Ker psihološke raziskave v zadnjih letih kažejo, da lahko svojci 
laringektomiranih doživljajo enako, včasih pa celo večjo stisko kot 
bolniki, bomo poskušali več pomoči ponuditi tudi njim. Sredstva 
programa obsegajo 981 evrov.

9. Zagovorništvo in zagotavljanje občasne pomoči
Socialno stisko laringektomiranih z najnižjimi dohodki, poskuša 
društvo omiliti z uveljavljanjem posebej znižanih kotizacij pri ude-
ležbi v vseh pomembnejših programih. Sredstva enkratne po-
moči, kot intervencijska sredstva, lahko dobi laringektomirani v 
primeru težke socialne stiske, bodisi v obliki plačila najnujnejših 
položnic ali v drugi materialni obliki. Program zajema tudi sve-
tovanje in varstvo socialnih pravic članov. Načrtovana vrednost 
programa je 763 evrov.

Ivan Košak

Vse članice in člane obveščamo, da dol-
goletna poverjenica za Poljčane in okolico, 
Antonija Pinter zaradi bolezni žal ne more 
več opravljati te funkcije, zato so si njeno 
področje razdelili trije poverjeniki, ki so se 
že predstavili članom. Tončki pa iskrena 
hvala za vso nesebično in požrtvovalno 
delo, ki ga je opravila kot poverjenica. 
Zagotovo pa bo na mestu tudi velika hvala 
v imenu vseh, ki so z njeno pomočjo, kot 
pomočnico logopeda izgovorili svoj veliki 
PA, TA, KA. Njej pa vse najlepše in čim 
prejšnje okrevanje.

Žal pa je poverjeništvo na lastno željo od-
ložil zaradi oddaljenosti bivanja »nekdanji 
vodja PK Štajerske in Koroške in dolgole-

Spremembe o 
poverjeni�tvu 
PK Štajerske in 
Koro�ke
tni poverjenik za Maribor in okolico« Boris 
Žvikart. Hvala Borisu za njegovo delo, pri 
vodenju PK, konstruktivnemu delu v dru-
štvu, seveda pa mu največja hvala velja kot 
poverjeniku, ki je s svojim optimizmom, ve-
dro naravo, kakor tudi z lastnim zgledom, 
pomagal mnogim pri soočanju in prema-
govanju trnove poti naše bolezni.

Boris bo še naprej stal ob strani Šta-
jerskemu koncu, pomagal s svojimi boga-
timi izkušnjami, pa čeprav z malo oddalje-
nega Krasa. 

Na njegovo mesto pa je bil imenovan, 
vam vsem dobro znani »pisatelj« Josip 
Marcijuš, ki je skupaj z ženo že krepko po-
prijel za delo. 

Vsem srečno.

Danilo Papež

Program dela 
PK Štajerska in 

Koro�ka
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In takšen pogled nas bo pričakal, ko bomo 
prispeli na vrh. (Foto Internet)

Neustrašni prekmurski pohodniki. (Foto G. Lepoša)

Vse člane in podporne člane vabimo na 
pohod na prelepi Urban. 12. 3. 2011 ob 
10. uri se vrli pohodniki zberemo na par-
kirišču v Kamnici, nasproti pokopališča, to 
bo naša izhodiščna točka pohoda. Seveda 
se bomo kot vedno razdelili v »jakostne 
skupine«, prva skupina se bo iz Kamnice 
odpravila po gozdni poti na uro in pol dolg 
pohod skozi gozd. 

Prvi pomladanski pohod 
PK Štajerske in Koro�ke

Obvestilo
PK Štajerska in Koroška obvešča, 
da so uradne ure v pisarni PK-ja v 
Mariboru, Majeričeva ulica 4, vsak 
ponedeljek in sredo, od 11. do 13. 
ure. Seveda pa se vsi, ki želijo in 
potrebujejo kakršnekoli informacije 
v zvezi z delovanjem PK ali društva 
osebno zglasite, ali pokličete na tel: 
02/480 13 18, ali pišete na e-mail: 
dlsmb@t-2.net.

Prav tako pa obveščamo vse pla-
valce, člane in podporne člane, da 
poteka rekreativno plavanje s fizio-
terapevtskim plavanjem v bazenu fi-
ziatrije UKC Maribor, pod strokovnim 
vodstvom fizioterapevtke in medicin-
ske sestre, vsako sredo v mesecu, s 
pričetkom ob 16. uri. 

Druga skupina se bo odpeljala do parki-
rišča pod Urbanom in od tam krenila na 
enourni pohod po utrjeni poti, in tretja sku-
pina se bo odpeljala z vozili do pod Urbana, 
kjer se bomo vsi skupaj sestali pri cerkvi 
sv. Urbana in družno zavili na zasluženo 
okrepčilo do izletniške kmetije Lorbek, kjer 
bomo razpredali o nadaljnjih aktivnostih in 
seveda o varni vrnitvi v dolino. 

Za ta prvi pomladanski pohod se prijavite 
svojim poverjenikom najkasneje do 7. 3. 
2011.

Poverjeniki:
Josip Marcijuš: 041-549-154 
Jožica Petovar: 040-602-996 
Ivan Jesenek: 041-456-965 
Danijel Vuradin: 041-775-392 
Branko Motoh: 041-371-452 
Zofka Duler: 02-87-83-823 
Danilo Papež: 041-719-253 
Za PK Štajerska in Koroška

Danilo Papež

 PK Prekmurje

Organizirali bomo dva izleta s pohodom v 
dogovoru s člani.

Sodelovali bomo v aktivnostih in progra-
mih, ki jih pripravlja DLS s tem, da se bomo 
prilagajali strukturi in zmožnostim članov.

Kot vsako leto, bomo tudi letos organizirali 
novoletno srečanje.

Za PK Prekmurje, Geza Lepoša

Program dela 
PK Prekmurje 
za leto 2011

Enkrat mesečno se bomo srečali in to prvo 
soboto v mesecu, kjer bomo obravnavali 
tekoče naloge, se dogovarjali za delo oz. 
program za naprej. 

Obiskovali bomo stare in nove člane, ter 
jim nudili vsestransko pomoč, tako pri 
učenju govora, kakor tudi pri premagova-
nju drugih težav.

Organizirali bomo strokovna in poljubna 
predavanja.

Pripravili bomo več pohodov za ohranjanje 
zdravja in dobrega počutja.

Naslov društva:

DLS, Parmova 53/IV,  
1000  Ljubljana,

tel.: 01 436-03-58,
fax: 01 436-03-59

Transakcijski račun DLS:
6100 0000 1418 487
Davčna številka DLS: 

 68713401
E-mail: dls@t-2.net

http://www.dls-slo.si
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Na izletu (Foto B. Čuš)

Kdor ne pozna dolenjskih gričev, ne pozna Slovenije. (Foto P. Mihelič)

 PK Dolenjska

PK Severna 
Primorska

V PK Dolenjske bomo:

–  Sodelovali v aktivnostih DLS preko ce-
lega leta,

– organizirali srečanja članov med letom,

–  dva izleta, piknike, ter krajši sprehod, 
namreč imam precej članov, ki res težko 
hodijo, zato piknik s pohodom pri nas 
ni izvedljiv,

–  redno bomo obiskovali vse člane naše-
ga društva, predvsem nove člane in jim 
pomagali z raznimi nasveti,

–  organizirali predavanja, v kolikor bodo 
člani zainteresirani, 

–  kot vsako leto, bomo priredili novoletno 
srečanje, ter napravili pregled dogod-
kov, ki so se odvijali  čez leto.

Lep pozdrav!

Vodja PK Dolenjske, Jože Prešiček

Program 
dela PK Dolenjske 
za leto 2011

1.  Enkrat mesečno se bomo sestajali in 
skupaj obravnavali tekoče naloge. 

2.  V primeru hospitalizacije članov, bomo 
le-te obiskovali v bolnišnicah ali na 
domu. Prav tako bomo vsaj dvakrat na 
leto obiskali člane, ki živijo v domovih 
upokojencev ali so doma in se zaradi 
težav ne morejo udeleževati skupnih 
srečanj. 

3.  Skrbeli bomo za člane, ki bodo larin-
gektomirani v tem letu. Te bomo obi-
skovali in jim nudili vsestransko pomoč, 
tako pri učenju govora, kakor tudi pri 
drugih težavah. 

4.  V teku leta bomo organizirali izlete po 
širši in bližnji okolici. 

5.  Udeleževali se bomo raznih strokovnih 
predavanj. 

6.  Organizirali bomo razna ročna dela. 
7.  Udeležili se bomo srečanj in psihosoci-

alnih programov DLS. 
8.  Organizirali prednovoletno srečanje s 

pregledom med letom prehojenih poti. 

Vodja PK Anton Benedejčič 

Program dela 
za leto 2011
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Na pohodu za dobro počutje. (Foto B. Bubnič)

 PK Obala

 PK Ljubljana

Program 
dela PK Dolenjske 
za leto 2011

Program dela 
za leto 2011

–  Organizirali bomo pohode in izlete, za 
dobro počutje članov in podpornih čla-
nov;

–  sodelovali v programih, katere pripravlja 
in organizira DLS;

–  pripravili tradicionalno prednovoletno 
srečanje in obisk članov na domu.

Vodja PK Obala: Branko Bubnič

Program 
aktivnosti 
PK Obala
v letu 
2011 

^lanarina za leto 2011
Izvršni Odbor DLS je na 22. seji, dne 15. 12. 2010 sprejel sklep, 
s katerim je določil višino članarine za leto 2011 za 
  člane        9 EUR
    podporne člane 20 EUR

Za laringektomirane člane v težjem socialnem položaju pa je 
simbolična in znaša 0,5 eur.

Transakcijski račun DLS: 6100 0000 1418 487.
Izvršni odbor DLS

NOVI ^LANI
ČRNIVEC MILAN CIRKULANE
ŠPEC ANTON SEVNICA
UDOVČ SLAVKO LJUBLJANA
ŽNIDARIČ JANEZ MARIBOR
SOKLIČ VINKO TRŽIČ
MAHNE FRANC CERKNICA
KOVAČ JANEZ TIŠINA
KRAČUN BENO  SLOV. KONJICE

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk  
 Leopold Mihelič

Vabilo v 
delavnico

Klinika ORL v Ljubljani vabi larin-
gektomirane in njihove svojce k ude-
ležbi v delavnico, ki bo organizirana 
v kletnih prostorih ORL klinike. 

Delavnica bo vsak drugi torek v me-
secu, ob 11. uri.

mag. Petra Bavčar, univ. dipl. 
psih., spec. klin. psih.

Leto 2010 je že za nami in je potrebno po-
časi razmišljati o letu, ki je pred nami 2011, 
ter o tem kaj bomo počeli do konca leta.

Upam, da se boste strinjali z menoj, da 
je potrebno načrt PK Ljubljana prilagoditt 
možnostim naših članov, njihovi psiho-
fizični kondiciji in zahtevam, ki so tesno 
povezane z našo boleznijo, kako čim bolj 
pomagati sedanjim članom in novo operi-
ranim bolnikom.

Torej, obveznosti in izzivov ne bo manjkalo, 

Plan dela PK 
Ljubljana za 
leto 2011
zato bomo nekatere dejavnosti realizirali s 
pomočjo sodelovanja strokovnjakov z ORL 
klinike. Na nivoju društva bodo organizirani 
že poznani programi: ohranjevanje zdrav-
ja, psihosocialna rehabilitacija itd.

Poleg tega bomo v PK Ljubljana, kot ve-
dno do sedaj pripravili:

Tradicionalni piknik na Križni gori
Ribiški piknik pod Šmarno goro
Gobarski piknik v Tržiču
Pohod ob žici okupirane Ljubljane.

Organizirali bomo tudi kakšen celodnevni 
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Pohod ob žici je v PK Ljubljana že tradicionalen. (Foto: Č. Košak)

izlet, bodisi po naši lepi deželi ali pa bomo 
malo pokukali k sosedom.

Poleg tega ne bo manjkalo še kakšno pre-
davanje. 

Vedno zanimive teme so:
zdrava prehrana, primerna glede na 
našo bolezen:
telesna teža in fizična kondicija:
pritisk, holesterol in podobno.

Leto bomo zaključili s tradicionalnim no-
voletnim srečanjem. Če se bo tekom leta 
pokazala še kakšna potreba, bomo to 
upoštevali in izpeljali. Spoštovani prijatelji, 
to kar sem napisal in predlagal kot aktiv-
nosti našega PK, verjetno ni vse. Veliko 
lahko še spremenimo ali dodamo kaj no-
vega, bolj zanimivega za naše člane, zato 
vas prosim s predlogi na plan, vse bomo 
upoštevali in po možnosti realizirali.

Upam, da nam bo zdravje naklonjeno in 
da bomo izpeljali vse predvidene aktivno-
sti. Imejte se kar se da lepo, pazite nase 
in se vidimo.

Lep pozdrav. 

Vodja PK Ljubljana, Žiko Manić 

Nadaljevanje s prejšnje strani

Internet je res 
okno v svet
Nekdo je razmišljal za nas

Poslušal sem intervju z nekim zdravnikom 
(pozabil sem s katerim), ki je rekel: »Nobeno 
zdravilo ne zdravi ničesar!« Hmm, po-
čakaj, kaj pa potem… 
»Vsako zdravilo samo odstrani opo-
zorila, vzrok za bolezen pa ostane!«
Hja, zna biti res. Pri meni je takole: če me 
boli glava, me boli zaradi dehidracije, se pra-
vi zaradi pomanjkanja tekočine, ne pa zara-
di pomanjkanja aspirina! Ne bom rekel, da je 
pri zdravilih vse skupaj brez smisla, ampak 
marsikaj je. Pri meni je vseeno, če vzamem 
»aspirin z veliko vode« ali pa »brez aspirina 
z veliko vode«. Američani imajo za to bolj-
ši izraz: »Drugs!«. Aspirin ti samo omrt viči 
centre za bolečino, dehidracija pa ostane. 
In ponavljam: ne posplošujem. Včasih je do-
bro, da zdravilo naredi kar naredi, če smo 
tudi odstranili vzrok za težavo.
Sploh pa je vse skupaj škodljivo pri »zdra-
vljenju« raka. Sestavina kemoterapije je gor-
čični plin, kar je bil bojni strup v I. svetovni 
vojni. Zdaj se pa sprašujem, kaj ima za dela-
ti bojni strup v moji krvi? Ko telo najbolj po-
trebuje imunski sistem, ga kemoterapija in 
obsevanje popolnoma zruši. V čem je smi-
sel? Farmacevtska industrija ima od vsake-
ga rakastega bolnika od diagnoze do smrti 
1 do 1,5 milijona dolarjev dobička! Ali kdo 
misli, da se trudijo, da bi koga pozdravili? 
Menda ne boš zgubljal »kupcev«, ki ti »ne-
sejo zlata jajca«. Na tem mestu bi poudaril, 
da za to NE obtožujem zdravnikov. V 10+ 
letih »šolanja« so jim dobro sprali možgane, 

da je »gips« edino kar deluje, kamilice so pa 
nekoristno šavje. Od leta 1914 so vse me-
dicinske šole »last« Rockefeller Foundation, 
ravno tako tudi farmacevtske firme. Zdaj 
pa seštejmo 1+1. In mnogi zdravniki so se 
začeli spraševati, zakaj to ne funkcionira. 
Imamo vsaj 300 načinov zdravljenja raka, ki 
imajo boljši rezultat, kot uradno zdravljenje 
(4-5%). Če ne narediš nič, imaš večje mo-
žnosti za ozdravitev.
*Onkolog Dr. Tullio Simoncini je začel s »pra-
znim listom papirja« in prišel do metode, ki 
je čez 90% uspešna. Verjetno mi ni potreb-
no omenjati, kaj je vse doživel na kliniki kjer 
je delal.
Kot sem rekel: »Seveda se ne odrekam far-
macevtskim dodatkom, a vseeno le takrat 
,ko je najbolj nujno potrebno.« Včasih po-
zitivni učinki presegajo negativne, velikokrat 
pa ne.
Na nas je, da se odločimo, če se bomo za 
vsak prehlad »filali z gipsom« ali ne. Še nekaj 
iz »lastne malhe«: Lansko zimo sem jemal 
C in D vitamin (v normalnih dozah) – nobenega 
prehlada.
Letos, ko ne jemljem nič, pa sem že dvakrat 
prehlajen. 2:0 Tudi če je samo psihološko, 
rezultat je še vedno 2:0. In vitamini (v normal-

nih dozah) nimajo stranskih učinkov. Toliko za 
enkrat.
––––––
*Tullio Simoncini (1951) je zdravnik iz Rima, 
specialist za onkologijo, diabetologijo in bo-
lezni presnove. Ostro zavrača kakršnokoli 
mišljenjsko vkalupljenost, ki neredko temelji 
na predpostavkah brez osnove ali, še huje, 
na potvarjanju resnice in lažeh.
Ob upoštevanju dejstva, da je službena 
onkologija povsem odpovedala, kar je vsa-
komur jasno, ni težko razumeti, zakaj je dr. 

Simoncini tako oster do zdravstva v Italiji in 
po svetu, ki je zašlo v slepo ulico in kot tako 
prav nič ne koristi bolnikom.
Dr. Simoncini skrbi za svoje telesno in um-
sko-duševno zdravje na naraven način, tj. 
ukvarja se s športom, se zdravo prehranjuje 
in živi nravno odgovorno. Med športi ima 
najraje tek, smučanje in nogomet.
Ker stremi k dojemanju celote, ne le njenih 
posameznih delov, povezuje znanstvena in 
medicinska spoznanja. Tako svojo naravna-
nost ohranja s poslušanjem glasbe in goji 
z igranjem klavirja ter klasične in sodobne 
kitare.
Ker se je že v srednji šoli in med študijem 
na univerzi resno ukvarjal z glasbo, je igral 
v različnih glasbenih skupinah in z njimi pre-
potoval vso srednjo Italijo.
Simoncinija odlikuje izjemna človečnost, 
zato se je ob soočenju z bolečinami bolni-
kov zamislil nad nemočjo šolske medicine 
in ugotovil, da je njeno temeljno znanje zelo 
pomanjkljivo. Sočutje do soljudi z bolečina-
mi ga je stalno spodbujalo tudi v zasebnem 
življenju. Redno potuje po Italiji, razlaga svo-
jo razlago raka na kongresih, strokovnih po-
svetovanjih, v pogovorih za javna občila in 
sporoča, da je že veliko ljudi ozdravelo od 
raka.
Dr. Simoncini je odkril, da rakavost povzro-
čajo glivice in si je zelo prizadeval prepričati 
znanstvenike, da so veljavne domneve o 
povzročitelju raka zgrešene. Pri zdravljenju 
uporablja najmočnejše protiglivično sred-
stvo, sodo bikarbono, ki ne škoduje, a je 
zelo močno zdravilo in bi se moralo upora-
bljati po vsem svetu.
Več zanimivega branja najdemo na strani
http://www.curenaturalicancro.com/si/si-
whois-kdo-je-tullio-simoncini.html


