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Nadaljevanje na naslednji strani

IPAAC partnerstvo za 
inovativno obvladovanje raka

Projekt IPAAC je predstavil koordinator doc. dr. Tit Albreht. (Foto Č. Košak)

Na koncu meseca maja smo se, 
na povabilo Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje ( v nadaljeva-

nju NJIZ), udeležili predstavniki nevlad-
nih organizacij, Ministrstva za zdravje in 
Onkološkega inštituta, srečanja projekta 
za inovativno obvladovanje raka IPAAC 
(Innovative partnership for action against 
cancer. Projekt IPAAC je tri leten projekt, ki 
združuje partnerje širom Evrope in njegov 
soustanovitelj je tudi Health Programme of 
the European Union.

Uvodno je projekt IPAAC je predstavil doc. 
dr. Tit Albreht iz NJIZ-a, ki opravlja funkcijo 
koordinatorja projekta. Vlogo Onkološke-
ga inštituta Ljubljana so povzele dr. Urška 
Ivanuš, izr.prof. dr. Vesna Zadnik in doc.dr. 
Mateja Krajc. Prof. dr. Branko Zakotnik, ki 
v Sloveniji koordinira Državni program za 
obvladovanje raka pa je orisal prizadeva-
nja republiških zdravstvenih programov v 
boju z rakom.

Izredno zanimiva so bila razmišljanja bel-
gijskega strokovnjaka za filozofijo in etiko 
medicine prof. dr. Ignaasa Devischa, ki si 

zaradi svoje aktualnosti vsekakor zaslužijo 
več pozornosti in širšo javno obravnavo. 
Dr. I. Devitsch je na čelo vseh zdravstvenih 
problemov postavil revščino, ki neposred-
no, preko poceni, industrijsko predelane 
in s škodljivimi dodatki »zabeljene« hrane 
povzroča številne zdravstvene probleme. 
Po drugi strani, pa vse več raziskav potr-
juje posredno povezanost med zdravjem 
in izobrazbo, ki si jo revni sloji prebivalstva 
težje privoščijo. Če želimo resnično izbolj-
šati javno zdravstveno sliko dr. I. Devitsch 
poudarja, moramo najprej izkoreniniti 
revščino. Dr. I. Devitsch je prepričan, da 
imamo zaradi razvoja medicinske tehnolo-
gije v tem stoletju prvič možnost, da de-
jansko spreminjamo sami sebe. Uvajanje 
večine novih tehnologij je vsaj v začetku 
praviloma zelo drago in si ga lahko privo-
ščijo le premožnejši sloji, pa smo spet pri 
revščini. Potrebno bo sprejemati težke od-
ločitve. Če ima vaš 90 - letni dedek raka v 
zadnjem stadiju in obstaja zdravilo, ki mu 
lahko podaljša življenje za dva meseca, 
vendar stane 40 tisoč evrov, se postavlja 
vprašanje ali je takšna poraba zdravstve-

nega denarja smiselna? Si to lahko pri-
voščimo v javnem zdravstvenem sistemu 
? Večina ljudi bi se najbrž strinjala s tem, 
da ne. Razen, če bi šlo za njihovega ded-
ka. Vse bolj pogosto se bomo spraševali 
kdo določena, predvsem draga zdravila 
najbolj potrebuje, glede na vnaprej dolo-
čena merila kot sta starost in pričakova-
na življenjska doba. V večini razvitih držav 
se spopadajo z anomalijo, da se v zdra-
vstvu porabi zanemarljivo malo denarja za 
preventivo v primerjavi z zdravljenjem že 
razvitih bolezni. Dr. Devish je to ilustriral s 
primerom Belgije kjer za preventivo pora-
bijo 2-3% zdravstvenih sredstev. Po drugi 
strani razvoj informacijske tehnologije in še 
posebej genetike zagotavlja vse več infor-
macij, včasih že pravo poplavo v kateri se 
težko znajdemo. Do sedaj se z zdravjem 
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Udeleženci posveta IPAAC. (Foto Č. Košak)

nismo veliko ukvarjali. Bili smo zdravi dok-
ler nam ni bolezen dokazala drugače. Se-
daj se pogosto ljudje odločajo za različna 
testiranja, ker želijo biti brez skrbi in izklju-
čiti kakršnokoli tveganje kar, pa seveda ni 
mogoče. Več kot imamo informacij bolj se 
zavedamo različnih možnih tveganj. Dr. I. 
Devtisch poudarja, ljudem je treba jasno 
povedati, da nenehno ukvarjanje z zdrav-
jem ustvarja bolnike še preden se pojavi 
bolezen. Potrebno bo vzpostaviti novo 
ravnotežje med posameznikovo pravico 
do obveščenosti in pravico, da se neneh-
no ne obremenjujemo s svojim zdravjem. 
Povečan obsega informacij ima še drugo 
izredno pomembno posledico namreč po-
večuje našo odgovornost za svoje zdravje 

in s tem neposredno vpliva na solidarnost, 
ki je utemeljena na nevednosti. Solidarni 
smo dokler natančno ne poznamo vseh ri-
zikov in npr. določena bolezen lahko priza-
dene vsakega izmed nas. Če lahko nastop 
bolezni povežemo z določenim ravnanjem 
ali opustitvijo le-tega breme odgovornosti 
pade na posameznika. Morda je trenutno 
najboljši primer takšnega ravnanja, neut-
emeljeno nasprotovanje staršev cepljenju 
otrok pred nalezljivimi boleznimi, ki s tem 
ogrožajo vse ostale in zdravstveni sistemi 
so že pričeli s predpisovanjem sankcij za 
opustitev cepljenja. Podobno solidarnost 
zadeva še posebej področje genetskih 
raziskovanj in testiranj, ki odpira številne 
etične dileme in bo zahtevalo še dodatno 
pozornost in specifične rešitve. Eno izmed 
pomembnih vprašanj tega področja je kdo 

vse ima pravico do rezultatov genetskih 
testiranj? Zdravstveni sistemi rešujejo ta 
vprašanja vsak po svoje. Dr. I. Devtisch je 
kot primer navedel italijansko zakonoda-
jo kjer imajo v primeru, da npr. pri materi 
ugotovijo genske možnosti razvoja posa-
meznega raka, avtomatsko pravico do te 
informacije tudi najožje sorodnice matere 
hčerke in sestre. Vrsta drugih razlogov pa 
zahteva, da so takšni podatki najstrož-
je zavarovani osebni podatki. Seveda so 
tovrstni podatki posebej zanimivi za zava-
rovalnice, ki bi z neoporečno gensko sliko 
gotovo povezovale višino zavarovalne pre-
mije. Podobno bi najbrž na osnovi genskih 
rezultatov diskriminirali tudi delodajalci z 
dodeljevanjem prednosti zaposlitve kandi-
datom z najbolj ugodnim genskim slikami.

Ivan Košak

Vabila predsednika Društva laringek-
tomiranih Slovenije (DLS), ga. Ivana 
Košaka, na majski tečaj učenja na-

domestnega govora, ki je potekal od 5. 5. 
do 11. 5. 2019, sem bila izjemno vesela in 
počaščena. Dvajset – večinoma novih – čla-
nov Društva se je skupaj s partnerji, spre-
mljevalci, logopedi ter psihologinjo odpravilo 
na Slovensko obalo – v Simonov zaliv. La-
ringektomirane osebe so bile deležne inten-
zivnega govornega tečaja, ki so ga vodili: 
mag. M. Jeličić, spec. klin. logopedije, R. 
Kušar, logopedinja in mag. N. Prebil, spec. 
klin. logopedije. V veliko pomoč so bili tudi 

Prvič na socialnem programu 
DLS »Naučimo se govoriti«

pomočniki logopedov. Na tokratnem sreča-
nju so bili kar štirje: g. B. Bubnič, g. S. Do-
belšek, ga. F. Hlaj in g. V. Ščančar. Partnerji 
oz. spremljevalci laringektomiranih oseb so 
imeli v času govornih vaj delavnice s klinič-
no psihologinjo mag. P. Bavčar, spec. klin. 
psihologije. 

Programa učenja nadomestnega govora, 
ki je temeljni program Društva in se izvaja 
vse od njegove ustanovitve, torej že dobrih 
35 let, sem se lahko pod strokovnim vod-
stvom zgoraj omenjenih kolegov udeležila 
tudi sama. Bila sem hvaležna in vesela, da 

sem lahko svoje znanje nadgradila tudi na 
takšen način. 

Z logopedskim delom s pacienti po laringek-
tomiji sem se srečala pred dobrim letom, ko 
sem na Kliniko za ORL in CFK prikorakala 
kot študentka na obvezni študijski praksi. 
Že kaj kmalu sem ugotovila, da je to del lo-
gopedije, ki ima v mojem srcu prav posebno 
mesto.

Sprva sem z veseljem opazovala pacien-
te ob učenju zanje povsem novega načina 
govora, jih spodbujala in bila priča njihovim 
napredkom. Kasneje sem dobila priložnost, 
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Učenci-laringektomirani in prof. logopedije N. Prebil in U. Pijovnik. (Foto B. Bubnič)

da jim lahko pomoč, pod mentorstvom 
strokovnih kolegic, nudim tudi sama. Za to 
izkušnjo sem neizmerno hvaležna in hkrati 
ponosna tudi sama nase. 

Delo s pacienti po totalni laringektomiji je v 
meni pustilo poseben pečat. Z največjim ve-
seljem opazujem njihov napredek tekom go-
vornih vaj. Seveda imajo redni treningi doma 
na to še kako velik vpliv. Tega se prav gotovo 
zavedamo vsi logopedi. Vemo, da je učenje 
nadomestnih oblik govora dolgotrajen pro-
ces, skozi katerega se naši pacienti uspeš-
no prebijajo. Ne glede na to, ali se odločijo 
za učenje ezofagealnega govora, govora s 
pomočjo proteze ali govornega aparata, sta 
pomembni vztrajnost in potrpežljivost. 

Menim, da prav na njiju močno vplivajo 
sodelovalne oblike učenja, saj se pacienti 
preko njih motivirajo za bodoče delo. Opa-
zovanje in druženje z osebami, ki prehajajo 
skozi zelo podobno življenjsko preizkušnjo, 
prinašata številne prednosti, saj napredek 
drugih – zavestno ali ne – motivira tudi nas. 
Prav zaradi dolgotrajnejšega načina učenja, 
so takšne oblike dela še kako pomembne. 
Slednje so se kot zelo pozitivne izkazale tudi 
preko skupinskih govornih vaj, ki jih na Kliniki 
za ORL in CFK v Ljubljani tudi redno izvaja-
mo. 
Toda v našem primeru ne gre le za omenjeno 
– torej za opazovanje in druženje – temveč 
tudi za delitev lastnih izkušenj in spoznanj. 
Vsak posameznik piše svojo zgodbo in s se-
boj nosi osebne izkušnje. Bolezen, zdravlje-
nje in kasnejša rehabilitacija so na vsakega 
vplivali nekoliko drugače. Z delitvijo misli pa 
ugotovimo, da je nekaj točk vendarle sku-
pnih: preizkušnja, katere del so bili; izbiranje 
in odločitev za nadomestno obliko govora; 
vsakodnevno učenje izbrane tehnike ter že-
lja po izboljšanju, izpopolnitvi govora; moti-
viranost za delo; vztrajnost ... O vsem na-
štetem bi lahko še veliko govorili, toda rada 
bi izpostavila, da je delitev takšnih informacij 
koristna prav za vsakogar. Dobro je, da lah-
ko slišimo zgodbe drugih oseb. Še boljše je, 
če z množico delijo svoje znanje, nasvete. 
Omenjenih tematik se seveda dotikamo vsi 
logopedi, ki pomagamo pacientov na njihovi 
poti do dosege najboljšega možnega nači-
na govora. A misel dobi povsem drugačen 
pomen, če je izrečena iz ust osebe, ki se je 
nahajala v podobni situaciji. 
Prav zato menim, da je tedenski tečaj uče-
nja nadomestnih oblik govora v Simono-

vem zalivu primer dobre prakse, saj prina-
ša številne prednosti. Redne govorne vaje 
prav gotovo vplivajo na izboljšanje govora. 
Toda druženje s pacienti, ki so premagali 
isto življenjsko situacijo, omogoča delitev 
lastnih izkušenj in tudi nasvetov za končno 
izpopolnitev. Hkrati je to tudi odlična pri-
ložnost za trening lastnega govora – ne 
glede na način, ki so si ga izbrali. Učin-
kovito obvladovanje vsaj ene tehnike na-
domestnega govora je lahko tudi pogoj 
za ponovno vrnitev v običajno, družbeno 
življenje. S tem nikakor ne želim dejati, da 
osebe po laringektomiji ne morejo biti pri-
merno socializirane, saj vemo, da si lahko 
ob prvih trenutkih uspešno pomagajo tudi 
s pisanje ali šepetanjem. Kasnejše obvla-
dovanje govorne tehnike pa osebi omogo-
ča, da lahko v družbi sodeluje na povsem 
enak način, kot ga je bila deležna pred 
samo operacijo. 
Lahko rečemo, da tečaj zajame različne 
perspektive – tako logopedske, psiholo-
ške, kot tudi povsem sociološke. Na sled-
nje imamo v ambulantnem delu še najmanj 
vpliva, četudi se zavedamo, kako zelo po-

membne so. Menim, da smo jih s skupnimi 
močmi na tokratnem tečaju dobro nadok-
nadili, saj smo za druženje poskrbeli tekom 
celotnega dneva – ob obrokih, sprehodih, 
telovadbah, delavnicah, izletih ... Všeč mi 
je bilo, da smo prerasli stroge meje dela 
v ambulantah in za vaje poskrbeli na naši 
obali. Vlažen, morski zrak je še kako koris-
ten, seveda pa ne more premagati energije, 
h kateri ob skupinskih oblikah dela prispeva 
prav vsak posameznik. 

Naj za konec izpostavim misel: »Ne poz-
nam nikogar, ki bi prilezel na vrh brez trdega 
dela. To je recept. Ne bo vas vedno spravil 
na vrh, vas bo pa zagotovo pripeljal presne-
to blizu.« Želim si, da bi vsak udeleženec te-
čaja dosegel vrh, ki si ga je zadal. Zavedajte 
se, da je uspeh rezultat trdega dela, učenja 
na napakah, zvestobe in vztrajnosti. Zatorej 
si vsak dan prizadevajte za izboljšanje va-
šega govora, a hkrati ne pozabite na vse 
tisto, kar ste že dosegli in zaradi česa smo 
na vsakega izmed vas še kako ponosni! 

Urška Pijovnik, profesorica logopedinja 
surdopedagoginja (UN)

Nastop laringektomiranih na zaključnem večeru. (Foto B. Bubnič)
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Moji vtisi s tečaja nadomestnega 
govora v Izoli 5.5.-11.5.2019

Spodobnost nasploh zahteva nak-
lonjene komentarje ob podobnih 
ocenah in vtisih, a že uvodoma že-

lim poudariti, da niti malo ne pretiravam. 
Letos sem se prvič udeležil tečaja nado-
mestnega govora in na splošno moram 
reči, da so izkušnje izredno dobre in po-
zitivne.

Organizacija in izvedba tečaja je bila 
vrhunska, od nastanitve in organizacije 
vadb in dogodkov na več lokacijah, uskla-
jevanja, oskrbe, ipd. Ni enostavno to izpe-
ljati, za kar gre gotovo zasluga gospe Ma-
riji Tomšič iz društva in njenim formalnim 
in neformalnim pomočnikom. Pri tem ne 
gre le za tehnične zadeve, pač pa za na 
obilo razumevanja, individualne pomoči in 
še marsikaj, kar močno olajša udeležbo in 
sodelovanje udeležencev, ki smo vendarle 

V zvezi z organizacijo in udeležbo na spomladanskem tečaju nadomestnega govora smo prejeli 
zelo pozitivne ocene tako laringektomiranih članov kot tudi spremljevalcev. Zahvaljujem se vsem, 
Vaši odzivi so pomembna spodbuda pri oblikovanju in izvajanju posebnih socialnih programov in 
hkrati nam pomagajo soustvarjati naše glasilo.

Ivan Košak

Štajerska skupina laringektomiranih in prof. logopedije M. Jeličič. (Foto B. Bubnič)

do določene mere pri osnovnih dejavno-
stih delno omejeni. 

Strokovni izvajalci tečaja so vložili poleg 
strokovnih veščin in metod veliko empatije 
in potrpežljivosti, kar pri heterogeni skupi-
ni gotovo ni enostavno; se prilagodili tudi 
posebnostim posameznega udeleženca in 
še kaj bi se našlo. Bojim se, da bom koga 
izpustil, a naj poskusim in jih naštejem: 
mag. Nataša Prebil, logopedinja Rozalija 
Kušar, mag. Petra Bavčar, mag. Mladen 
Jeličić in logopedinja Urška Pijovnik. Zase 
moram ugotoviti, da mi je zelo koristilo tudi 
sodelovanje pomočnikov logopedov, torej 
laringektomiranih članov, ki so že pred leti 
osvojili nadomestni govor in so zelo po-
magali pri strokovnem delu. Vendarle gre 
za neposredne izkušnje pri pridobivanju 
nadomestnega govora. Tudi v sami sku-

pini je bilo med udeleženci veliko pozitivne 
energije v smislu spodbujanja pri naporih 
pri vadbi. Sam ocenjujem, da sem dose-
gel kar dober napredek iz izhodiščnega 
stanja. Na podlagi izkušenj s tečaja sem 
prepričan, da je kakršen koli napredek ali 
težko ali pa v daljšem časovnem obdobju 
nemogoče doseči le sam brez strokovne 
pomoči. Razlogi: prvič, strokovno vodenje 
pri uvodnih dihalnih vajah in vajah razgi-
bavanja, strokovno vodenje pri artikulaciji 
glasov; tretjič, drugič, skupinska motivaci-
ja vseh udeležencev; tretjič, dobre in slabe 
prakse (pri opazovanju drugih udeležen-
cev se lahko dosti naučiš, kaj delajo slabo 
in se temu pri sebi skušaš izogniti, ter kaj 
delajo dobro in to skušaš privzeti pri sebi, 
oziroma se sam naučiti). Na podlagi teh iz-
kušenj, nasvetov logopedinj in mentorjev, 
je po moje za napredek pri učenju nado-
mestnega govora, oziroma pri uporabi že 
naučenega za kakovost govora (in komu-
nikacije s sogovornikom) ključno nasled-
nje: dobra priprava z dihalnimi in razgibal-
nimi vajami vseh mišic in organov, ki sode-
lujejo pri nadomestnem govoru, popolna 
psihična in fizična sproščenost celega te-
lesa, zlasti ramenskega obroča in vratnega 
dela, intenzivna pomoč trebušnih mišic pri 
artikulaciji glasov, natančnost in skoncen-
triranost pri artikulaciji glasov govorečega 
in pripravljenost sogovornika na razu-
mevanje. Vse okoliščine so pomembne, 
gotovo pa prve tri naštete zanesljivo, pri 
čemer morajo biti dosežene hkrati. Go-
vorim seveda izključno o mojih izkušnjah 
in vtisih. Zahvaljujem se organizatorjem in 
izvajalcem programa ter se priporočam za 
udeležbo na podobnem tečaju.

Milan Beričič
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Tečaj nadomestnega govora  
v Izoli (5.5.-11.5.2019)
V januarju 2019 me je presenetila 

diagnoza »rak na grlu – sapniku«. 
Ker do napada, ko sem pristala na 

ORL kliniki v Ljubljani, ko nisem mogla di-
hati, nisem imela posebnih težav, razen te, 
da sem se pri hoji navkreber hitro zadihala, 
me je kruta diagnoza še toliko bolj priza-
dela. Potem so se zadeve hitro odvijale in 
v začetku januarja sem bila operirana  in  
odstranili so mi  grlo. Ker rada govorim, 
sem bila ob izgubi govora bila precej šo-
kirana. Vendar sem si rekla, če je to cena 
za zdravje, pa naj bo. Že v bolnišnici me je 
zdravstveno osebje, še posebej pa obisk 
pri psihologinji ga. Petri in logopedinjah ga. 
Nataši in ga. Rozaliji opogumili, da sem 
pričela intenzivno vaditi nadomestni govor. 
Tu sem prišla v stik tudi s člani društva la-
ringektomiranih, kar mi je dalo novih moči 
za optimizem, da bo vse v redu. Tako sem 
dobila tudi možnost, da sem se skupaj z 
možem v maju 2019 udeležila tečaja na-
domestnega govora v Izoli. V Simonovem 
zalivu smo se zbrali v nedeljo 5. maja v hla-
dnem in vetrovnem vremenu. Optimizem 
tečajnikov, spremljevalcev in osebja, ki je 
tečaj vodilo pa je bil odličen, kljub slabe-
mu vremenu. Dnevi na tečaju so bili kar 
intenzivni, zjutraj telovadba, po zajtrku in 

Na družabnem večeru. (Foto B. Bubnič)

popoldan ponovno tečaj govora, ki je trajal 
po uro in pol. V vmesnem času pa gibanje, 
sprehodi ob morju in druženje. Tudi spre-
mljevalci so imeli program, ki ga je vodila 
psihologinja ga. Petra in so prejeli veliko 
informacij o bolezni in težavah, ki jih ima-
mo po takih operacijah. Izkušnje bolnikov 
in pomoč osebja – psihologa, logopedov 
in pomočnikov je neprecenljiva. Govor 
sem izboljšala, čeprav je pot do govora, 
kakršnega si želim še zelo dolga. 

Teden je kar prehitro minil ko smo v soboto 
11. 5. s tečajem zaključili. Če bo mogo-
če, bi se v jesenskem roku le-tega rada še 
enkrat udeležila.

Rada bi se zahvalila ga. Mariji za predano 
delo v društvu, logopedinjam ga. Nataši, 
ga. Rozaliji, g. Mladenu in študentki lo-
gopedije ga. Urški, članom društva, ki po-
magajo pri učenju nadomestnega govora. 
Njihovi napotki in pomoč so neprecenljivi. 

Mira Spital

Soočiti se moramo z boleznijo par-
tnerjev, ki je posegla v naše življe-
nje in ga spremenila. Spremenile 

so se naše želje, cilji, vrednote, spreme-
nila se je družinska klima, komunikacija 
v družini in še kaj. Srečujemo se s teža-
vami, ki pa nam vseeno omogočajo, da 
doživljamo lepe trenutke in pozabimo na 
tegobe s katerimi se srečujemo. Vseeno 
pa se moramo zavedati, da brez strokov-
nosti zdravnikov, medicinskih sester, nji-
hovi skrbi za bolnika nam nebi bilo omo-
gočeno, da smo še vedno skupaj z naši-

Pomen psihologa specialista 
klinične psihologije za spremljevalce

Nadaljevanje na naslednji strani

mi najdražjimi. Ampak, to je šele začetek 
naše nove, neznane življenjske poti. Pot 
se nadaljuje tudi pri logopedih, psiholo-
gu, foniatru, ki imajo pri rehabilitaciji po-
membno vlogo. 

Kot spremljevalka partnerju sem se dru-
gič udeležila govornih vaj v Izoli. Vtisi in 
občutki, ki so nas spremljali ob odhodu 
domov iz jesenskega dela so bili čudo-
viti in navdajali so naju z optimizmom na 
poti, ki naju bo spremljala v življenju. A 
tokratna delavnica ni presegla samo pri-
čakovanj mojega partnerja ampak tudi 

mojih. Čeprav je bil jeseni z logopedinjo 
ga, Ano izredno zadovoljen je bil sedaj 
vesel prisotnosti ljubljanskih logopedinj 
ga. Rozalije, Nataše in Urške, ki ga te-
densko spremljajo v procesu učenja na-
domestnega govora na ORL kliniki v Lju-
bljani. Sama sem bila navdušena zaradi 
prisotnosti mag. Petre Bavčar, univ. dipl. 
psihologinje in spec. klinične psihologije. 
Tako, kot je za bolnika zelo pomembna 
psihološka podpora pred in po operaci-
ji, je na njegovi poti pri rehabilitaciji po-
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membna tudi podpora svojcem, saj se le 
tako lahko uspešno vključujejo v proces 
zdravljenja. 

Kaj me je tako navdušilo pri delavnicah z 
ga Petro? Po uvodni predstavitvi smo iz-
postavile težave s katerimi se srečujemo 
v vsakdanjem življenju z našimi bolniki. 
Iz zbirke težav s katerimi se srečamo je 

vali mnenja, se kot enakopravni člani vklju-
čevali, predvsem pa postali bolj sproščeni 
in se »odprli« pred skupino. Nismo le pre-
magali ovire, govoriti o strahovih, paniki, 
čustvih, tesnobi, komuniciranju .. ugotovili 
smo, da nismo edini, ki se soočamo z raz-
ličnimi situacijami s partnerji zaradi njihove 
bolezni. Zase moram povedati, da sem 
ugotovila, da imajo nekateri bolniki veliko 

nato ga. Petra pripravila in nam ponudila 
vsebinsko povezane teme o katerih smo 
se pogovarjali. Z vključevanjem socialnih 
iger, »nevihte možganov«, igre vlog… je 
popestrila teoretični del, nas pa motivirala 
za sodelovanje, pogovor, vključevanje. Z 
njeno pomočjo je skupina postala celota 
kjer smo si prisluhnili, predlagali, izmenje-

večje težave, ki so posledica operativne-
ga posega in jih ovirajo v vsakodnevnem 
življenju kot pa jih imava midva z možem. 
Bistveno pri ga. Petri pa je dejstvo, da nas 
je z njeno strokovnostjo in izkušnjami na 
strokoven, pa vendar vsem razumljiv na-
čin, podprt s praktičnimi življenjskimi pri-
meri pripeljala do zaključkov, ki nam po-

magajo pri reševanju težav s katerimi se 
srečujemo. Iz njenih, naših delavnic sem 
odšla bolj bogata, bolj pripravljena na 
soočanje s situacijami s katerimi se bova 
mogoče morala soočiti, z novimi spoznanji 
kako delati najprej na sebi, da bom lahko 
pomagala in razumela partnerja.

Ga. Petra pa je za vse udeležence teča-
ja pripravila tudi predavanje na temo ABC 
ČLOVEKOVEGA DELOVANJA. V njem je 
zajela in nam strokovno predstavila tudi 
vpliv situacije na našo misel, ki preko ču-
stev vpliva na vedenje, telesne reakcije in 
nas zopet pripelje do misli. Mislim, da smo 
vsi prisotni bili zelo zadovoljni s predava-
njem, ki ni bilo zgolj samo posredovanje 
informacij, ampak smo imeli možnost ak-
tivnega sodelovanja.

Ga. Marija nam je na eni izmed delavnic 
odgovarjala na naša vprašanja povezana 
z njenimi izkušnjami v povezavi z boleznijo. 
Iz prakse nam je predstavila pripomočke, 
ki jih lahko uporablja bolnik in nas sez-
nanila s tistimi, ki naj bi jih imel vedno s 
seboj. Nekatere informacije so bile zame 
pomembne saj sem jih slišala prvič. Z in-
formacijami, izkušnjami so nas obogatile 
tudi spremljevalke inštruktorjev nadome-
stnega govora, ki že veliko let živijo s to 
boleznijo, nekatere že tako dolgo, da so 
skoraj pozabile kako je bilo takrat, ko so 
se morale soočiti z njo.

Z letošnjega tečaja nadomestnega govora 
sva z zakoncem odšla proti domu s spo-
mini na lepe, prijetne trenutke, napredkom 
pri učenju ezofagalnega govora, veliko no-
vimi spoznanji in informacijami o življenju in 
soočanju z boleznijo.

Glede na to, da je bil teden delaven in stro-
kovno bogat bi se zahvalila:

Društvu laringektomiranih Slovenije, ki s 
svojim delovanjem, organiziranostjo skrbi-
jo in omogočajo bolnikom ter njihovim 
svojcem, da se preko različnih aktivnosti 
lažje vključujejo v življenje in skrbijo za svo-
je zdravje. 

Vodstvu ORL klinike Ljubljana, ki je stro-
kovnim delavkam omogočilo, da so se 
nam pridružile na delovnem srečanju v Izoli 
in tako pripomogle k učinkovitejši rehabili-
taciji bolnikov in s strokovnostjo pomagale 
tudi spremljevalcem.

Danijel in Nevenka Boškin

Na predavanju mag. P. Bavčar. (Foto B. Bubnič)

Spremljevalke in P. Bavčar In U. Pijovnik. (Foto B. Bubnič)



OBVESTILA - Št. 259 Stran 7

Izvršni odbor Društva laringektomira-
nih se je odločil, da bomo letos leto-
vali v mestu Umag. Večina se nas je 

pripeljala s svojimi avtomobili, peščica 
pa z avtobusom.

V Umag nas je pripotovalo 94 in od 
30.6 do 7.7. smo preživeli ustvarjalen, 
dinamičen in vesel teden. Nastanili smo 
se v apartmajih Polinezija, ki ležijo v bli-
žini zaliva, z betoniranimi in prodnatimi 
plažami, ter urejenim dostopom v mor-
je za starejše osebe in majhne otroke. 
Umag, prvo mesto na vhodu v Istro s 
severne smeri. Mesto Umag ima izje-
mno zanimivo zgodovino. Za ilustracijo 
samo nekaj utrinkov,kaj vse so nam or-
ganizatorji pripravili. Najlepše je začeti 
dan s telovadbo, saj je potem skupen 
zajtrk slajši. Tisoč ljudi,tisoč obrazov 
in prav toliko želja ter sposobnosti in 
nagnjenj in vsakdo je lahko izbral kaj 
zase kolesarjenje, balinanje, pikado, 
pohodništvo,kopanje...A najlepše je 
bilo na plaži,ko smo se sproščeno 
predajali toplemu morju in sončnim 
žarkom. S turističnim vlakcem smo se 
odpeljali do centra mesta Umag. Tudi 
večernih zabav ni manjkalo. Vsak večer 
so pripravili program na obali za otro-
ke. Ogledali smo si nastop gledališke 
skupine Cabare. Seveda, pa je bil pika 
na i petkov zaključni večer s podelitvijo 
medalj najboljšim v tekmovalkam in tek-
movalcem v balinanju. V Umagu smo si 
nabrali novih moči,obnovili stara in na-
vezali nova znanstva, lahko rečemo tudi 
prijateljstva.

Prav se mi zdi,da rečem iskreno zahva-
lo vsem,ki ste bili organizatorji in mode-
ratorji našega enotedenskega druženja 
v Umagu. Ko smo odhajali vsak na svoj 
konec,nam je bilo lepo pri srcu,saj smo 
vedeli,da nas združuje veliko dobrih in 
lepih stvari in da se kmalu spet sreča-
mo.

Anica Petrovič

Program Psihosocialne 
rehabilitacije v Umagu

Zbralo se nas je 94. (Foto Č. Košak)

Vsakdo je lahko našel nekaj zase... (Foto Č. Košak)
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Pohod na Golico
Ob besedi Golica človek najprej po-

misli na skladbo bratov Avsenik 
in polja cvetočih narcis. Vzpon na 

Golico sem prvič, vsaj na začetku, doživljal 
precej drugače , kot bi ga mogoče nekdo 
drug, ki je tam že vsaj nekajkrat bil. Toda o 
tem malce kasneje. 

Tradicionalno smo se, tudi tokrat nekaj pred 
osmo uro, zjutraj zbrali na sedežu DLS. Pot 
nas je vodila mimo Kranja proti Jesenicam 
in po približno uri in pol vožnje smo prispeli 
do vznožja Golice. Cesta se je tu precej zo-
žila in kmalu sem kot mladi voznik spoznal, 
da bo vožnja tu nekaj povem drugega kot 
sem ponavadi navajen. Asfaltna cesta se 
je kmalu spremenila v makadam, ki pa je 
postajal čedalje ožji in se počasi spreminjal 
že skoraj v pešpot. Glas mi je sicer govo-
ril naj dam „ v drugo in pritisnem na gas“ 
vendar sem raje poslušal sebe in ko sem 
videl kakšni „maherji“ se vozijo po klancu 
navzdol sem ugotovil , da imam prav saj, ni 
manjkalo veliko preden bi rekli, da sem spet 
kaj ušpičil. Tudi začudenih pogledov poho-
dnikov ni manjkalo in priznam, da sem tudi 
jaz na trenutke pomislil, kdo je tu bolj nor, 
jaz v kombiju z sedmim sopotniki ali poho-
dniki ,ki pešačijo iz doline. Kmalu sem videl 
,da nisem edini in , da se še večji „kam-
pisti“ kot jaz vozijo po tej cesti in bil hkrati 
ponosen, da sem odnesel „celo kožo“. Ob 
prihodu na parkirišče, sem si končno lahko 
oddahnil.

Potem ,ko sem se preobul, sem lahko 
preizkusil novo pridobitev našega društva 
, dron DJI Mavic Pro, zračno napravo na-
menjeno slikanju posnetkov . Sprva sem 
bil z dronom deležen, kar nekaj radoved-
nih in začudenih pogledov. Nato pa so se 
nanj dokaj hitro navadili, tako da sem uspel 
pridobiti kar nekaj lepih testnih posnetkov. 
Po opravljenem testiranju sem ugotovil ,da 
sem med zadnjimi zato sem vzel pot pod 
noge in pohitel za ostalimi. Po nekaj minu-
tah hoje sem se uspešno priključil ostalim 
pohodnikom in ob prihodu na greben smo 
se po kratkem oddihu razdelili v dve skupini 
z namenom, da se ponovno srečati pri koči 
na Golici . V prvi skupini sta bila z menoj še 

Cveto in Dragica medtem, ko je drugo sku-
pino proti vrhu vodil Boštjan. Med hojo sem 
tako lahko posnel polj še nekaj polj narcis in 
ponovno preizkusiti delovanje drona pose-
bej v vetrovnem vremenu. Po kakšni uri hoje 
smo le prispeli do slovite koče na Golici, ki 
je bila po pričakovanjih polno zasedena, saj 
je bilo za nas skoraj nemogoče najti kakšen 
sedež. Ni minilo dolgo in kmalu se nam je 
pridružil tudi Kostanjšek s svojo skupino. 
Po kratkem oddihu in zanimivi predstavi, 
ki nam jo je priredil pilot jadralnega letala, 
je bil ponovno čas za akcijo, vendar tokrat 
drugačne narave, reševalne. 

Ker nesreča, še posebej v gorah, ne poči-
va, je tokrat doletela starejšo pohodnico, ki 
si je natrgala nožne vezi in ni zmogla sesto-
piti v dolino. Potrebno je bilo poklicati reše-
valni helikopter. Po nekaj izmenjanih sporo-
čilih med Boštjanom in reševalno ekipo je 
helikopter le uspešno pristal. Poškodovano 
planinko smo pospremili do reševalne eki-
pe in helikopterja, ki je mimogrede pristal 
na prostoru manjšem kot društvena pisar-
na, nato pa se prašni, vendar zadovoljni ,da 
smo naredili nekaj dobrega, odpravili nazaj 
k uživanju sončnih žarkov. Potem, ko smo 
se dobro podprli, »nasončili« in spočili, je 
tudi nam napočila ura odhoda. Polni lepih 
vtisov in zadovoljni, da smo pomagali, smo 
se odpravili v dolino, najprej na pijačo , nato 
pa domov.

Črt Košak

Pri koči na Golici. (Foto Č. Košak)

Dron DJI Mavic Pro. (Foto Č. Košak)
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Igorja sem prvič srečal na tečaju nadomestnega govora spomladi 2018. Tak-
rat se je že dobro »pobral« po prestani operaciji. Govorni aparat je sicer še 
uporabljal, bolj kot nekakšno demonstracijo, je pa že kazalo, da mu bo stekel 
tudi ezofagalni govor, kar je tudi vneto obljubljal. Pri tem je iz Igorja energija 
kar »brizgala« in to obljubo je seveda, tudi izpolnil. V tem  pogledu je bil neka-
kšen enfant terrible, saj je prelomil predsodek, ki ga včasih lahko slišimo tudi 
od strokovnjakov namreč, da je uporaba tega aparata» nekakšna potuha«. 
Vsem, ki uporabljajo govorne aparate je dokazal, da se je bo zadostni vztraj-
nosti in zagnanosti, mogoče naučiti ezofagalnega govora, tudi če začnemo 
govoriti z uporabo aparata. Vse je že kazalo, da se bo naša ekipa na Dolenj-
skem okrepila, saj je Igor vneto pričel sestavljati prispevke o utripu dogajanja 
na Dolenjskem. Pa nam je, kot je nekoč že lepo zapisal eden naših, oni tam 
zgoraj prekrižal načrte, saj se je odločil, da nam ga vzame, ker ga sam bolj 
potrebuje. Igor, kljub kratkemu času med nami, si se zapisal v kroniko doga-
janja v našem društvu in ne bomo te pozabili.

Predsednik DLS:  
Ivan Košak   

Za spomin na Igorja Jevnikarja

Igor Jevnikar.

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: drustvodls.si@gmail.com

Spletna stran: www.dls-slo.si

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: 
Ivan Košak

Urednica: 
Marija Tomšič

Član uredništva: 
Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: 
Gorazd Meden

NOVI ČLANI
ŠMID RUDI - PODVELKA

LAKOŠELJAC BRANKO - IZOLA

KALŠEK JANEZ - CELJE

FERMIŠEK BOJAN - PRAGERSKO

MARKELJ FRANC - ŽELEZNIKI

ŠPILER ANTON - KRŠKO

Krepitev mišic z 
»medicinko«, 2. del

Nadaljujejo z objavo vaj za krepitev mišic z »medicinko« iz prejšnje številke, ki jih je za naše člane pripravil  
prof. C. Ivšek. 

Ivan Košak

Medicinke so torej obtežene gumi-
jaste ali usnjene žoge različnih tež 
(od 2 kg naprej), ki se uporablja-

jo predvsem pri vadbi moči, koordinacije 
in ravnotežja, lahko tudi za razvoj hitrosti. 
Večina žensk običajno uporablja 2 do 4 kg 
medicinke, moški pa po večini teže od 4 
do 5 kg. Pri vadbi izberite žogo, ki je dovolj 

pred vajami moči, imejte primerno oblačilo 
in pijte dovolj tekočine, delajte postopno, 
izberite primerne vaje, ne pretiravajte …) 
in še najpomembnejše – pogovorite se z 
vašim zdravnikom o primernosti in ustrez-
nosti posamezne aktivnosti oziroma izved-
be posamezne vaje.

težka, da upočasni vaše gibe in da lahko z 
njo izvedete ustrezno število ponovitev (do 
20). Pri izbiri pa se bolj nanašajte na to, da 
ima hrapavo površino, ki zagotavlja dober 
oprijem.

Pri vadbi upoštevajte že poznane napotke 
za optimalno vadbo (da ste dovolj ogreti 

Nadaljevanje na naslednji strani
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3. vaja: Potisk bokov navzgor (sliki 5, 6)
Začetni položaj: Sede, nogi sta iztegnjeni in gležnja sta položena na medicinko. Trup je nekoliko pomaknjen nazaj, roki 

sta ob telesu iztegnjeni in z dlanema oprti v tla (dlan je pod rameni). Pogled je usmerjen naprej.
Opis vaje: Dvignite boke navzgor tako, da se čim bolj približate liniji koleno – boki – ramena, pogled pa usmerite 

poševno navzgor. V zgornjem položaju zadržite 1 sekundo, nato se vrnite v začetni položaj. V kolikor ne 
morete imeti obeh gležnjev na medicinki, postavite gleženj ene noge na sredino žoge, drugo nogo pa 
položite zraven na tla.

Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem v zgornjem položaju (do 3 sekunde) oziroma da povečujemo število ponovitev.

Slika 5 Slika 6

4. vaja: Potisk medicinke naprej (sliki 7, 8)
Začetni položaj: Rahlo razkoračna stoja, medicinko držite s pokrčenima rokama pred seboj v višini prsi in pogled je 

usmerjen naprej.
Opis vaje: Potisnite medicinko vodoravno naprej (do iztegnitve v komolcih) in jo nato po isti poti vračajte v začetni 

položaj. Pogled je ves čas usmerjen naprej.
Intenzivnost vadbe povečamo s težjo medicinko oziroma da povečujemo število ponovitev.

5. vaja: Počep z eno nogo (sliki 9, 10)
Začetni položaj: Medicinko postavimo za eno stopalo pred desno nogo, s katero rahlo stopimo nanjo, leva noga je 

iztegnjena. Roki sta ob telesi (priročeno) in pogled je usmerjen naprej.
Opis vaje: Za približno 45 stopinj se spustite z levo nogo v polčep (ne prenizko), istočasno pa roki predročite 

(vodoravno pred seboj). Ko se vračate v začetni - pokončni položaj, potujeta roki nazaj k telesu v 
priročenje. Pogled je ves čas usmerjen naprej. Po določenem številu ponovitev z eno nogo, vajo 
ponovite še z drugo nogo. 

Intenzivnost vadbe povečamo z nižanjem polčepa oziroma da povečujemo število pono vi tev.
 

Slika 7 Slika 8
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Slika 9 Slika 10

6. vaja: Zasuk nog vstran (sliki 11, 12)

Začetni položaj: Leže na hrbtu, noge so pod kotom 90 stopinj pokrčene v kolenih, stegna so pravokotno postavljena 
na podlago, roki sta z dlanema položena na tla in nekoliko stran od telesa. Medicinka je med koleni in 
pogled je usmerjen navzgor.

Opis vaje: Kolena (skupaj z medicinko) pomaknete v desno stran (odmik), dokler se s stegni skoraj ne dotaknete 
podlage. V tem položaju zadržite 1 sekundo in nogi po isti poti vrnite v začetni položaj ter enako izvedbo 
ponovite še na levo stran. Pogled je ves čas usmerjen navzgor. 

Intenzivnost vadbe povečamo s težjo medicinko oziroma da povečujemo število ponovitev

Slika 11 Slika 12

In kako poteka trening?

Ø	 Vsaj 5 minut vadbe za ogrevanje (hoja ali tek, kolesarjenje, hoja ali tek na mestu, hoja po stopnicah ter izvedite nekaj razteznih 
in zamašnih vaj za gibljivost);

Ø	 Vaje izvajajte v zaporedju od 1 do 6;
Ø	 Število ponovitev izbrane vaje naj bo med 8 do 15;
Ø	Med posameznimi vajami naj znaša odmor 45 sekund do 1,5 minute;
Ø	 Ko končate prvo serijo šestih vaj in imate še dovolj energije ter moči, naredite odmor 2 do 3 minute in nadaljujte še z drugo 

serijo šestih vaj v enakem zaporedju;
Ø	 Ritem oziroma hitrost izvedbe vaj naj bo zmerna in enakomerna, brez sunkovitih gibov;
Ø	 Vadba naj bo 2 do 4 krat tedensko (ne zaporedoma);
Ø	 V vadbeni načrt oziroma vadbo lahko po izbiri umestite (ali zamenjate) tudi kakšno vajo iz prejšnjih številk glasila, ki jo z 

veseljem izvajate.

Pa pridno na vadbo …
Lep športni pozdrav, Cveto Ivšek
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Iz PodroËnih klubov

PK Dolenjska 
in Bela Krajina Izlet v Koper

Člani PK-Dolenjske v Kopru. (Foto D. Ratković)

Člani PK Dolenjske, Bele krajine in Posavja so 18. maja 2019 obiskali Koper in Daniel Ratković nam je poslal fotografiji in sledečo 
zahvalo. Naš draga prijatelja Branko Bubnič in njegova soproga sta nam prijazno razkazala znamenitosti mesta. V imenu vseh, ki smo 
se udeležili izleta, se jima toplo zahvaljujem za prisrčen sprejem in gostoljubje.

Skupinska skupaj s prijatelji z obale. (Foto D. Ratković)
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Prvi letošnji pohod
PK ©tajerska
in Koroπka

Po nekaj mesečnem premoru, se je zopet 
začela sezona pohodov in piknikov. Kot 
prvi je bil pohod okoli Šmartinskega jeze-
ra. Zbrali smo se v Vojniku in nato družno 
z avtomobili do jezera.

Vreme nam ravno ni bilo naklonjeno, no 
vsaj deževalo ni. Pa kaj nam mar vreme…

Samo, da je dobra družba in dobra volja.

Tako smo se odpravili na pohod okoli je-
zera.

Na voljo smo imeli 10 km, 20 km ali 30 
km poti. A vsi smo se odločili za 30 km ( 
smeh…a ne, dekleta, ve že veste…Jana, 
Slavi, Anica, Ivana…ha, ha, ha) teh 30 km 
je kar nekam na hitro pošlo in že smo bili 
pri gostišču tik ob jezeru. Tam nas je priča-
kala malica ( Ivana, hvala). Po dobri malici, 
prijetnemu druženju, je bilo treba « zajahati 

» jeklene konjičke, kajti čakalo nas je še 
kosilo na kmečkem turizmu Vozlič. Ko so 
bili želodčki potešeni, še malo druženja in 
že je napočil čas slovesa. V dobri družbi 
pač čas hitreje teče. Še obljuba, da se zo-
pet kmalu vidimo, pa vsak na svoj konec.

Hvala vsem, ker ste vedno tako pozitivni in 
dobre volje. Rada vas imam vse…

Za PK-Štajersko in Koroško: 
Jankovič Yvonne

Dekleta, ki jih ni strah 30 km. (Foto D. Papež)

Srečanje na Koroškem
Tokrat smo se odpravili na srečanje v Slo-
venj Gradec. Okolica Slovenj Gradca je po-
seben, s samotnimi kmetijami po sončnem 
visokogorju posut svet. V vsakem letnem 
času mikavna in skoraj neokrnjena narava, 
z gozdovi poraslega hribovja na površjih 
Pohorja in Uršlje gore. Najlepša soseska na 
Koroškem skriva reko Suhodolnico.

Tokrat sta bila organizatorja srečanja Silvo pa 
Zvonka, in zborno mesto smo določili v Do-
liču. Naprej pa smo se zapeljali do gostišča 

Meh Završe, ki stoji 800 m nad Doličem. V 
vasi Završe sta doma naša zakonca Silvo in 
Zvonka. Čudoviti kraji, lepa narava primerna 
za pohodništvo. Vendar nam je zagodel dež 
in opravili smo le kratek sprehod, si ogledali 
cerkvico Sveti Rupert ter posneli skupinsko 
fotko. Namestili smo se v gostišče Meh. Ker 
sta Silvo in Zvonka sta postala dedi in babi 
sta pogostila celotno družbo s slaščicami in 
pijačo. Zaradi slabega vremena smo se za-
drževali v gostišču. Igrali smo družabne igre 

in klepetali kako bomo preživeli poletje, ter 
čalaki na kosilo.Čas je hitro tekel .

Treba se je bilo posloviti in odpraviti proti 
domu. Hvala vsem za dobro družbo. V ime-
nu vseh udeležencev srečanja pa se posebej 
zahvaljujem za gostoljubnost Silvu in Zvonki.

Vsem članom društva LDS pa lep pozdrav.

Anica Petrovič

Nadaljevanje na naslednji strani
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No pa je prišel čas za drugi »pohod«.Res 
škoda, da nam vreme letos ni naklonjeno, 
saj smo bili na prekrasnem koncu Slove-
nije.

Zbrali smo se v gostišču Dolič, kjer smo 
spili kavico. Nato pa dalje do gostišča 
Meh, kjer naj bi po pohodu imeli kosilo. 
Najprej smo se okrepčali z ocvirkovko ter 

Pred gostiščem Meh Završe. (Foto D. Papež)

Nadaljevanje s prejšnje strani

Tokrat na koroškem koncu
orehovo potico. Njami, sem si jo kar nekaj 
kosov privoščila. Nekateri so se kljub dež-
ju in mrzlemu vremenu odpravili na krajši 
pohod. Mi »zmrznjenci«  pa smo ostali v 
gostišču. Nekaj fantov je vrglo karte, dru-
gi smo se pogovarjali. Seveda je treba po 
vsem tem »naporu«, napolniti želodčke z 
okusno pripravljenim kosilom. Ker pohoda 
nismo izpeljali kot smo načrtovali in, da ne 

bomo v minusu, smo se zmenili, da ga op-
ravimo v septembru. 

Iskreno upam, da nam bo takrat vreme 
bolj naklonjeno.Še obisk bližnje cerkvice 
(stoji tik ob gostišču), kjer smo posneli ne-
kaj gasilskih in pot pod noge, proti domu. 

Za PK-Štajerske in Koroške: 
Jankovič Yvonne

Gasilska v cerkvici sv. Ruperta. (Foto D. Papež)


