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Obiskali so muzejski objekt - Tonino hišo. (Foto S. Tomšič)
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Nadaljevanje na naslednji strani

TeËaj nadomestnega govora v Izoli

V začetku oktobra, ko se narava 
obdaja s prelepimi barvnimi ma-
vricami in s čudovitimi plodovi, se 

je v Simonovem zalivu začel tečaj nado-
mestnega govora laringektomiranih bol-
nikov. Udeležilo se nas je čez štirideset. 
Razveselili smo se ponovnega snidenja, 
saj smo se z nekaterimi spoznali že v 
spomladanskem terminu. Četudi nam 
vreme ni bilo preveč naklonjeno, nam to 
ni preprečilo, da se ne bi imeli lepo. Po 
uvodnih formalnostih v hotelu, smo se 
namestili in se po večerji zbrali v restavra-
ciji. Dobili smo navodila in potek progra-
ma. Tečaj so vodili priznani strokovnjaki: 
gospa Marija Tomšič, logopeda Ana in 
Mladen ter štirje pomočniki govora. Žen-
ske so imele poseben program dela, ki 
ga je vodila gospa psihologinja Žarka Bri-
šar- Slana.

Vaje nadomestnega govora so tečajniki 
izvajali dvakrat dnevno, prav tako delavni-

ce za ženske. Vmes pa so se tudi odvijale 
rekreacijske sprostitve (plavanje, pohodi, 
telovadba). Jutra so se pričela najprej s 
telovadbo in pozdravom soncu. Gospa 
Žarka je nas ženske vodila skozi zanimive 
teme in razgovore o konkretnih situacijah 
in naših ravnanjih o pomoči bolnim sopro-
gom. V skupini smo se počutile kot prave 
prijateljice. Vsaka je izžarevala poseben 
optimizem. Spoznanje, da nas vežejo iste 
težave, ki pa jih lahko rešujemo, če smo 
močne. Vsaka, še tako težka situacija je 
rešljiva, če je vera in upanje. Gospa Ma-
rija je bila večkrat med nami in razlagala 
svoje izkušnje o bolezni. Njena razlaga je 
bila zelo dobrodošla vsem nam, ko se z 
možmi najdemo v podobnih situacijah. 
Dan ko nas je gospa Žarka seznanjala z 
drevesnim horoskopom, je bil pika na i in 
nasmejale smo se do solz. Tudi pohod na 
hribček nad Izolo, s čudovitim razgledom 

na morje nas je napolnil s posebnim zado-
voljstvom.

V program je tudi bil vključen izlet in ogled 
kraških znamenitosti. Ogledali smo si naj-
starejšo šesto let staro oljarno v vasici Sv. 
Peter. Oljarna je preurejena v muzej ime-
novan Tonina hiša kjer so razstavljeni pred-
meti iz preteklega obdobja. Na fotografijah 
je prikazano ročno obiranje oljk in potek 
stiskanja . Ženske so z zanimanjem ogle-
dovale ročno izdelana oblačila in druga 
ročna dela. Vožnja z avtobusom na ogled 
muzeja je bila zelo sproščena, s smehom 
in petjem, saj nas je prijazni šofer učil novo 
himno o upokojencih, ki bo ostala še dol-
go v spominu.
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Nadaljevanje s prejšnje strani

Na sprehodu v izolsko marino.. (Foto S. Tomšič)

Klub sester trpežnih bab - pa to ni zraslo na Joškovem zeljniku. (Foto S. Tomšič)

Kot je v navadi, je bil zadnji večer pred od-
hodom domov kulturni program, povezan 
s petjem, recitacijami in zabavnih športnih 
igrah. Vida in Rezka sta presenetile in pri-
pravile skeč v pravi prekmurščini z naslo-
vom »Bicikl in in žajfa.«

Pripravljen je tudi bil prigrizek in pijača, 
saj se je zabavni večer zavlekel dolgo v 
noč. Dnevi našega srečanja na tečaju so 
hitro minili v prijetnem vzdušju ter z že-
ljo, da bi se jih lahko še udeležili tudi v 
prihodnosti.

Rezka Mataj

Natanko 6 let je od mojega druge-
ga šestega rojstnega dne, moje 
operacije in le nekaj majn, od moje 

prve, udeležbe šole govora. Ista cilj, ista 
oddaljenost, bi lahko rekli. Ne, pa ni temu 
tako. Kljub vsem padcem standarda, se 
naš program, glede zagnanosti udele-
žencev, izboljšuje. Vsega nam pa res, ne 
morejo vzeti, če so nam glasilke, nas za 
ta nekoliko drugačni govor, ne more nihče 
prikrajšat, so se odločili vsi udeleženci in 
pridno vadili. Bal se nisem te udeležbe v 
tej drugi vlogi, v vlogi pomočnika logope-
da. Ni mi pa bilo vseeno, kajti po 6 letih, 
spomini malce zbledijo. Hitro se povrnejo 
z našimi logopedi. Oba se trudita se mi 
zdi, še nekoliko bolj, kot naši prvošolčki. 
Iztiskala sta iz njih še zadnjo sapo, ki so 
jo premogli, le da izpustijo iz sebe toliko 
želeno besedo, ki smo se je vsi razvese-
lili. Ja, bil sem tudi pri skupini logopedinje 
Ane. Pa ne kot vohun, le videti sem ho-
tel, tudi drugačnost, kajti do sedaj sem bil 
vajen le, gospoda Mladena in njegovega 
dela. Kaj naj rečem? Ne bom ju primer-
jal. To je nekako podobno vprašanju če 
imaš 2 otroka. Kdo ti je bolj pri srcu ? Se 
ne da. A ne? Oba sta dala vse od sebe. 
Po videnem se več, res ni dalo. Sedaj so 
naši prvošolčki dobili temelje, ostalo bo pa 
potrebno dogradit. Ne bodo sami. Nas je 
kar veliko, ki smo pripravljeni pomagati. Le 

Joško, tokrat v vlogi 
pomoËnika logopeda, v Izoli

poklicati in udeleževati se je treba našega 
programa, saj smo tam vsi nekako enaki 
in drug drugemu radi  prisluhnemo. Le v 
sebe se ne zapirajte in ne čakajte, kdaj bo 
glas prišel, kajti sam od sebe, nikoli ne bo. 
Vsi ste mi govorili: »Joža ti lepo govoriš.« 
Res je, sem ponosen. Pa sem vam tudi 
povedal, enako kot naši logopedi, da se to 
pridobi le s trdim delom. Vadit, vadit in še 
enkrat vadit, pa bo. Nekako me je stisnilo 
pri srcu  in mi bo ostalo v trajnem spomi-
nu, ko je naš Slavc objel logopedinjo Ano 

in ji  z drhtečim glasom pred nami vsemi 
rekel: »To je moja druga mama, ta me je 
drugič v življenju, ponovno naučila govori-
ti.« Saj smo vsi nekako prepričani, mati in 
materini jezik je unikat . Verjemite mi,  pre-
vzamejo te čustva, hočeš nočeš,  to je dej-
stvo. Sam vase zaprt, se tega, nihče ne 
more naučiti. Hitro. Prehitro so minevali, 
dan za dnem. Vreme, nam je tudi malce 
nagajalo tako, da sta naša organizatorja, 
morala prilagajat pohode in izlet. Uspelo 
jima je, vse pod streho spravit z odliko. 
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Priredili so nam en  krasen izlet v Tonino 
hišo, nekdanjo izdelovalnico oljčnega olja, 
ki nas je malce razbremenil vsakdanjih vaj 
in nam vlil nove moči. 

Ja. Tudi zadnji dan je moral priti. Nihče se 
ga ni preveč veselil.  Nekako bi, še vsaj 
malce ostali. In  še kaj dorekli. Pa ni šlo. 
Moralo  je enkrat priti, do tega zaključnega 
večera, ki je bil, pika na I. Začel se je z majh-
nimi prisrčnimi darili, za naša logopeda in 
Žarko, ki je prispevala odlično predavanje. 
Po tem uvodnem ceremonialu ,se je začela 
naša »fešta.« Vsi ki me poznate, boste re-
kli: » Joža, to je tvoje maslo.« Ne pa to ni, 
na mojem zelniku zraslo. Same so si naše 
dame izbrale, to ime » Klub sester trpežnih 
bab.« Vam rečem. »Rastural so.« Vsa čast ti 
Žarka, lepo si jih pripravila, le Babe niso po 
prikazanem ,temveč dame. Kaj pa vi moški 
boste vprašali ? Vam rečem, naš ansam-
bel, zopet s čudnim imenom »Ansambel 
razgrajačev.« Niti za milimeter ni zaosta-
jal. Tudi mi smo »zažigali« z petjem. Vam 
garantiram, da bi bili prvi, če babnic ne bi 
bilo ,tako pa smo morali, deliti prvo mesto. 
Bi lahko rekli škoda. Pa ni, oboji smo si ga 
(še kako) zaslužili. Še nekaj vicev, skečev in 
noč se je začela, prevešat proti jutru. Po-
spravit je bilo potrebno in se spočit za jutri-
šnjo pot do doma. Kaj naj rečem na koncu? 
Hvala društvu. Hvala organizatorjem. Hva-
la logopedom in Žarki. Vsi ste dali vse od 
sebe. Upam, da smo tudi mi, izpolnili vaša 
pričakovanja. Na koncu vsem članom in 
podpornim članom, dedek Joško z ostalo 
družino Marcijuš, pošilja lepe pozdrave. 

Marcijuš Josip

Na jutranjem sprehodu. (Foto S. Tomšič)

Ansambel razgrajačev. (Foto S. Tomšič)

TeËaj nadomestnega govora  
v Simonovem zalivu oktobra 2013

V nedeljo 6.10.2013 sva  v popoldanskem času 
prispela v Izolo. Ta dan sva bolj opazovala udele-
žence. Vsak naslednji dan je bilo lažje, ker smo 
se med seboj spoznali in povezali so nas enaki 
problemi in postali smo dobri prijatelji. Meniva, 
da je tečaj za laringektomirane in svojce izredno 
pomemben. Spoznaš sebi enake, z enakimi teža-
vami. Vsak nasvet ti ogromno pomeni. Upam, da 
bodo takšna srečanja še na programu in da se jih 
bo udeležilo čim več članov.

Hvala vsem organizatorjem in strokovnim de-
lavcem za lep teden, ki sva ga smela preživeti z 
vsemi udeleženci tečaja nadomestnega govora.

Knez Ivan in Zinka

 

Družabne igre na tečaju nadomestnega govora. (Foto S. Tomšič)
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Disekcije na 
vratu
Znano je, da prisotnost področnih zasev-
kov zniža preživetje bolnikov z rakom gla-
ve in vratu za približno petdeset odstotkov 
in zato je tudi nastal koncept disekcije 
na vratu kot obveznega dela kirurškega 
zdravljenja teh bolnikov. Obseg kirurškega 
posega na vratnih bezgavkah je odvisen 
od stopnje tumorja grla oziroma žrela ter 
obsega zasevkov v teh bezgavkah. Leta 
1906 je George Crile opisal radikalno di-
sekcijo ali korenito izpraznitev vratu. Ugo-
tovil je, da so področni zasevki eden naj-
večjih problemov pri zdravljenju bolnikov 
z rakom glave in vratu, saj zamejen izrez 
zgolj prizadete bezgavke običajno ni zado-
ščal za obvladovanje bolezni. Z operacijo 
ki vključuje odstranitev vseh bezgavk ene 
strani vratu, mišice obračalke, akcesorne-
ga živca in notranje jugularne vene je uspel 
doseči 75% triletno preživetje bolnikov v 
zasevki na vratu (13), kasneje je radikalna 
disekcija vratu postala rutinski sestavni del 
operacij malignomov glave in vratu. Žal je 
posledica radikalne disekcije na vratu ve-
dno ohromitev akcesornega živca z atro-
fijo mišic ramenskega obroča, zaradi pre-
reza živcev vratnega pleteža nastaja tudi 
bolečinski sindrom zmrznjene rame. Zato 
so v šestdestih letih razvili modificirano ko-
renito izpraznitev vratu, pri kateri se, če je 
možno, skuša ohraniti notranjo jugularno 
veno, akcesorni živec in mišico obračalko 
(14). 

V osemdesetih letih je stroka priznala kon-
cept selektivne disekcije na vratu, kot po-
sega za odstranjevanje bezgavk, maščev-
ja in ovojnic le tistih onkoloških področij 
vratu, v katerih glede na lokalizacijo in raz-
sežnost primarnega tumorja pričakujemo 

Kirurško zdravljenje 
raka grla in 

spodnjega žrela

Nadaljujemo z objavljanjem tem, ki so bile predstavljene na izobraževalnem seminarju 
pomočnikov logopedov, oziroma z drugim delom prispevka dr. Aleksandra Aničina o 
kirurškem zdravljenju raka grla.                                                                 Ivan Košak

dr. Aleksandar Aničin

prikrite zasevke z verjetnostjo večjo kot 
15 - 20%. Vpeljano najprej le v pri bolnikih 
brez tipnih bezgavk na vratu, se dandanes 
selektivno disekcijo na vratu izvaja tudi v 
primeru očitnih oziroma napredovalih po-
dročnih zasevkov stadija N2 (15). Najbolj 
običajna selektivna disekcija v onkološki 
kirurgiji grla in žrela je lateralna disekcija, 
pri kateri odstranjujemo maščevje, be-
zgavke in ovojnice onkoloških vratnih po-
dročij 2, 3 in 4. 

V novejšem času se v nekaterih centrih 
skušajo izogniti standardni disekciji na 
vratu v vseh primerih pri katerih je možen 
endoskopski izrez primarnega tumorja. 
Opustitev disekcije utemeljujejo na zane-
sljivosti diagnostike stanja vratnih bezgavk 
z ultrazvočno vodeno aspiracijsko biopsijo 
(16), ali s kirurgijo varovalne bezgavke (17). 
Mnenja o tej praksi so še deljena.

Rekonstruktivna 
kirurgija po 
izrezih malignih 
tumorjev grla in 
žrela
Kadar po izrezu primarne rakave tvorbe 
glave in vratu ali zasevkov na vratu nasta-
ne vrzel ki je nezdružljiva s sprejemljivim vi-
dezom ali funkcijo, je potrebna rekonstruk-
cija z vezanim ali oddaljenim drobnožilnim 
režnjem. Leta 1965 je Bakamjian opisal 
deltopektoralni reženj iz kože in ovojnice 
prsnega koša spredaj, ki so ga nato skoraj 
dve desetletji najpogosteje uporabljali pri 
rekonstrukciji večjih vrzeli področja glave 
in vratu (18). Z uvedbo Ariyanovega veza-
nega mišično kožnega režnja velike prsne 
mišice je postala izvedljiva rekonstrukcija v 

skupni seji z izrezom tumorja (19), razvoj 
drobnožilne kirurgije pa je omogočil pre-
nos režnjev poljubne velikosti in sestave z 
oddaljenih odvzemnih mest. Kljub nadalj-
njemu razmahu drobnožilne kirurgije imajo 
vezani režnji zaradi svoje zanesljivosti še 
vedno zelo pomembno vlogo v kirurgi-
ji malignomov glave in vratu, še posebej 
po obsevanju in pri bolnikih s pridruženimi 
boleznimi. 

Rešilna 
kirurgija raka 
grla in žrela
Rešilno kirurgijo raka grla in žrela  predsta-
vljajo kirurški posegi za odstranjevanje po-
novnega lokalnega ali področnega vznika 
bolezni po predhodnem zdravljenju ne gle-
de na njegovo obliko. V času, ko primarno 
zdravljenje z obsevanjem in kemoterapijo 
napredovalega raka glave in vratu z name-
nom ohranitve organov postaja običajno, 
narašča tudi pomen rešilne kirurgije na tem 
področju. Ker najpogosteje gre za stanja 
po obsevanju, je rešilna kirurgija zahtev-
nejša od primarne in v pooperativnem ob-
dobju pogosteje prihaja do komplikacij. Pri 
teh operacijah je velikokrat potrebno poleg 
grla in dela žrela odstraniti tudi celoten je-
zik, kar onemogoča običajno prehranje-
vanje in govorno rehabilitacijo. Vse zgoraj 
omenjeno, pa tudi pogoste spremljajoče 
bolezni in verjetnost da se bolezen znova 
ponovi je treba upoštevati pri odločanju če 
in na kakšen način se bomo lotili rešilne 
operacije. O vseh aspektih takšnega zdra-
vljenja se moramo pogovoriti z bolnikom in 
ugotoviti, če si ta želi poseg ki v dokaj viso-
kem odstotku ne bo zajezil bolezni, vendar 
potek le-te pogosto le začasno ustavil, ob 
možnosti, da zaradi pooperativnih kompli-
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Po zdravljenju pa celostna rehabilitacija (Foto: Č. Košak)

kacij kvaliteta življenja ne bo boljša ampak 
celo slabša kot brez operacije. Čeprav 
je več kot očitno da z rešilno kirurgijo pri 
visokem odstotku bolnikov ne moremo 
doseči ozdravljenja ali izboljšanja kvalitete 
življenja, je po naših in tudi tujih izkušnjah 
tovrstna kirurgija vendar smiselna. Avtorji 
iz Miamija poročajo o rezultatih metaana-
lize v katero so vključili 1080 bolnikov po 
rešilni kirurgiji rakov glave in vratu  z 39% 
petletnim preživetjem (20).

Pogled v 
prihodnost 
Razvoj medicine je omogočil transplanta-
cije že vseh pomembnih notranjih orga-
nov, leta 1998 je ameriški kirurg Marshal 
Strome izpeljal prvo uspešno transplanta-
cijo grla (21). Kljub novim uspešnim tran-
splantacijam celo grla skupaj ščitnico in 
sapnikom, je očitno, da problem dihanja 
oziroma funkcije transplantiranega grla še 
ni rešen. Po mnenju delovnega telesa za 
transplantacijo grla Kraljevskega društva 
kirurgov Anglije žal bolniki po laringekto-
miji zaradi raka niso primerni kandidati za 
transplantacijo grla, ne nazadnje tudi za-
radi terapije proti zavrnitvi organa ki lahko 
pripelje tudi do ponovitve bolezni. Nekaj 
upanja na tem področju nudi tehnologija 
matičnih celic, saj so že junija lani opravili 
prvo vsaditev spodnjega dela grla in sa-
pnika iz umetne snovi, ki je bila z matični-
mi celicami iz kostnega mozga obdana v 
posebnem reaktorju. Operacijo so  izpe-
ljali pri dveh bolnikih v Krasnodaru, Rusija, 
pod vodstvom Paola Macchiarinija iz Inšti-
tuta Karolinska (Stockholm, Švedska).
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Še zadnja navodila pred preskusom hoje na 2 km.. (Foto Č. Košak)

prof. Cveto Ivšek
Za nekatere je zimsko obdobje čas 

počitka oziroma zmanjšanje dolo-
čenih aktivnosti, lahko pa je tudi pri-

meren čas za ohranjanje ali nabiranje kon-
dicije za prihajajočo sezono. Zaradi slabših 
vremenskih razmer (nizke tempature, sneg, 
poledica …) si lahko vadbo popestrite kar 
doma. Glede na to, da večina ljudi doma 
nima naprav za izvajanje aerobne vadbe, 
ki prispevajo k povečanju srčno-žilne zmo-
gljivosti (kot so npr. sobna kolesa, tekaške 
steze, orbitreki in drugo), sem v nadaljeva-
nju pripravil program vadbe za povečanje 
moči. Moč je osnovna gibalna sposobnost, 
ki je za starejše ljudi še toliko bolj pomemb-

Z namenom,da ne bomo čez zimo popolnoma »zarjaveli« nam je naš zvesti sodela-
vec SV prof. Cveto Ivšek namenil nekaj vaj za moč, da bomo pomlad pričakali v boljši 
kondiciji. Priporočamo, da ga upoštevate njegove predloge..                         Ivan Košak

Bodite aktivni 
tudi pozimi

na. Potrebna je za temeljno človekovo držo 
v stoječem ali katerem koli drugem položa-
ju, potrebna je za osnovno gibalno dejav-
nost – hojo in nenazadnje tudi za prema-
govanje različnih naporov, lahko tudi čisto 
vsakdanjih. Zato jo je treba ohranjati tudi v 
pozno starost na čim višji ravni.

Pri spodaj opisanem vadbenem programu 
sem se usmeril na vaje, ki so dostopne 
vsem (ne potrebujete nobenih športnih re-
kvizitov) ter se lahko izvajajo kadarkoli in 
kjerkoli. Potrebujete le manjši del vadbe-
nega prostora, primerno oblačilo, pol litra 
tekočine (običajno vodo), dobro voljo in 

mehko podlago, da bo vadba bolj varna 
in neboleča.

Spodaj je opisanih 10 vaj za krepitev ce-
lotnega telesa, zato jih zaradi enakomer-
nosti obremenitev izvajajte v predpisanem 
vrstnem redu (npr. vaji za krepitev moči nog 
sledi vaja za krepitev moči trebušnih mišic).

Predno začnete z vadbo, upoštevajte sle-
deča navodila:

• Vadbo zmeraj začnite vsaj s 5 – 8 minu-
tnim ogrevanjem (hoja na mestu 2 min, 
nato10 gimnastičnih vaj po 8 ponovitev 
– kroženje z glavo, kroženje z rameni in 
rokami, predkloni in zakloni, zasuki te-
lesa v stran, kroženje z boki, kroženje z 
komolci in zapestji, kroženje s koleni in 
gležnjem, rahli počepi, odkloni telesa v 
levo in desno, rahli zamahi nog naprej in 
nazaj) – podobno kot se izvaja z DLS na 
eno-tedenskih programih zdravja.

• Vsako vajo naredite 10 – 15 krat.
• Med posameznimi vajami naredite od-

mor 30 sekund do 1 minute.
• Ko naredite vse vaje, si vzemite 3 do 

5 minut odmora in v kolikor se dobro 
počutite, naredite še eno serijo vaj (od 
začetka do konca).

• Vadba – trening moči naj poteka 2 do 4 
x tedensko (začetniki 2 x), vmes naj bo 
vsaj en dan odmora.

• Med vadbo dovolj pijte!
• Po vadbi moči naredite še raztezne vaje 

– stretching (takšnega, kot ga delamo 
na programih zdravja).

Ne pozabite pa:

• Vaje za moč lahko izzovejo v obreme-
njenih mišicah neprijeten pekoč obču-
tek. Če je le-ta preoster, je treba z va-
jami prekiniti.
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Razgibavanje v Termah Moravci. (Foto Č. Košak)

• Dihajte skozi usta in nos hkrati in se izo-
gibajte vsaki obliki zadrževanja dihanja. 
Izdih je med naporom.

• Ne pretiravajte in se zavedajte svojih 
omejitev.

• Vadite ob dobrem počutju in najmanj 
dve uri po jedi.

Kompleks vaj moči
VAJA: Stopanje na klopico
Pripravite si med 20 in 40 cm visoko klo-
pico in jo čvrsto fiksirajte (ob steno). Iz-
menično stopajte na klopico – 10 krat  z 
levo nogo in 10 krat z desno nogo. S tisto 
nogo, s katero stopite na klopico, tudi se-
stopite z nje. Obremenitev povečate tako, 
da zvišujete višino klopice.

VAJA: Spuščanje noge proti tlom
Ležite na hrbtu, roki sta ob telesu, dlani 
na tleh, stegna dvignite do pravega kota 
glede na podlago in kolena pokrčite do 
90 stopinj (golenici sta vzporedni s tlemi). 
Iz tega položaja iztegnete desno nogo, jo 
iztegnjeno položite na tla in jo vrnite v za-
četni (pokrčen) položaj. Nato ponovite še 
z levo nogo. Vajo izvajajte izmenično z de-
sno in levo nogo (z vsako po 8 ponovitev). 
Vajo otežite tako, da spuščate in dvigujete 
obe nogi hkrati.

VAJA: Sklece na omarici
Postavite se približno 80 cm pred omari-
co ali mizo, katere višina znaša med 70 in 
90 cm. Z dlanmi, ki sta v širini ramen ali 
nekoliko širše, se naslonite nanjo. Iz tega 
položaja se enakomerno spuščajte do 
pravega kota v komolcih (90 stopinj), nato 
se dvignite nazaj v začetni položaj – na iz-
tegnjene roke. Vajo lahko otežite tako (za 
bolj močne), da se pri dvigu od omarice ali 
mize odrinete za 10 do 20 cm. 

VAJA: Dviganje na prste
Stojite s stopali v širini ramen in z dlanema 
ste oprti v boke. Dvignite se na prste obeh 
nog, zadržite trenutek v zgornjem položaju 
in se spustite nazaj na stopala. Pogled je 
usmerjen naprej. Obremenitev povečate 
tako, da se dvigujete na prste ene noge, 
medtem ko se s prsti druge noge samo 
dotikate tal.

VAJA: Opora na podlakteh
Ležite na trebuhu, podlakti in dlani so na 
tleh (komolci naj ležijo natančno pod ra-
menskimi sklepi), s prsti nog se dotikate tal. 
Pogled je usmerjen navzdol. Napnite telo 

in se dvignite na podlakti do iztegnjenega 
položaja telesa (dvig kolen in bokov). V tem 
položaju vztrajajte 5 sekund in se spustite 
nazaj v začetni položaj. To ponovite 6 -krat, 
vmes imejte 10 sekund odmora. Bolj treni-
rani lahko zadržujete položaj do 15 sekund.

VAJA: Dvig bokov navzgor
Ležite na hrbtu, roki sta ob telesu, dlani 
na tleh, kolena so pokrčena pod kotom 
90 stopinj in s stopali na tleh. Dvignite 
boke navzgor, tako da pridejo boki v isto 
ravnino s koleni in rameni (ravno telo). Ra-
mena in stopala ostajajo ves čas v stiku s 
tlemi. Nato se spustite, da se z zadnjico 
dotaknete tal. Vajo izvajajte enakomerno 
in jo lahko v zgornjem položaju zadržite 2 
sekundi. Obremenitev povečate tako, da 
vajo izvajate z nekoliko dvignjenim stopa-
lom ene noge (ste oprti le na eno stopalo).

VAJA: Počepi
Stojite s stopali v širini ramen in imate 
roke v predročenju (pred seboj). Naredite 
počep oziroma polčep (v kolenih se ne 
spustite premočno in naj bo kot v kolenih 
večji od 90 stopinj) in se počasi dvignite v 
začetni položaj. Bolj trenirani lahko izvajate 
polčepe z eno nogo, medtem ko se s prsti 
druge noge samo dotikate tal.

VAJA: Zasuk nog v stran
Ležite na hrbtu, roki sta v odročenju (nara-
zen), dlani na tleh, stegna dvignite do prave-
ga kota glede na podlago in kolena pokrčite 
do 90 stopinj (golenici sta vzporedni s tlemi). 

Iz tega položaja se s pokrčenima kolenoma 
nagnite v stran, dokler se spodnja noga sko-
raj ne dotakne tal. Gibanje nato nadaljujete 
preko začetnega položajo na drugo stran. 
Dlani in roke so ves čas v istem položaju in v 
stiku s podlago. Naredite 8 ponovitev na eno 
stran in 8 na drugo stran. Vajo lahko otežite z 
iztegnjenima nogama.

VAJA: Sklece na stolu – zadaj 
Usedite se na rob stola. Z dlanema, ki se 
dotikata bokov, se uprite v prednji ali stran-
ski del stola (sedeče podlage), pri čemer 
so komolci iztegnjeni. Kolena so rahko po-
krčena in stopala oprta v tla. Povlecite trup 
nekoliko naprej (tako da zadnjica ni več 
na stolu) in se iz tega položaja spuščajte 
navzdol. Spust naj ne bo prevelik (nekoliko 
manj od pravega kota v komolcih), nato 
pa se dvignite nazaj na iztegnjene roke. 
Obremenitev lahko povečate tako, da vajo 
izvajate z iztegnjenima nogama. 

VAJA: Dvig rok in nog navzgor
Ležite na trebuhu, noge so iztegnjene v 
širini bokov, roke so odročene in v komol-
cih pokrčene v kotu 90 stopinj (dlani so na 
tleh). Istočasno dvignete obe pokrčeni roki 
in iztegnjene noge navzgor (približno 10 
cm od tal), zadržite ta položaj 1 sekundo in 
se spustite v začetni položaj. Pogled je ves 
čas usmerjen navzdol in malenkost naprej. 
Bolj trenirani lahko naredite višji dvig ozi-
roma zadržite zgornji položaj 3 sekunde.
Pa veliko užitka ob vadbi …

Cveto Ivšek
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Še sedaj, se spomnim svoje prve udeležbe 
na enakem programu le, da je bil ta v Vo-
dicah. Prekrasno nama je bilo. Bilo nas je 
kar enkrat več. Točnega števila, se ne spo-
mnim. Mislim pa,da nas je bilo okrog 150. 
0paža se, da je kriza naredila svoje. 

Od takrat se je zvrstilo kar nekaj vlad. Do 
sedaj se nisem strinjal z našimi politiki. Pre-
pričali so me, da so res krivi komunisti in 
posledično (takratni delavci) - mi današnji 
»penzionisti.« Zakaj se sprašujete? Pa pre-
malo smo naredili,kajti vse so pokradli, celo 
državo »toti« naši politiki (po njihovem naši 
dobrotniki) pa jim še ni dosti. Sedaj nam še 
to kar smo si krvavo zaslužili znižujejo. Ne 
bom vas več s to morijo moril, saj vas itak 
oni dovolj, le omenil bi rad, kar najbrž sami 
veste, da sem naredil komaj omembe vre-
den prekršek in sem po hitrem postopku 
dobil položnico. »Toti« tatovi, uničevalci dr-
žave in naroda pa so baje vsi pod političnimi 
montiranimi procesi. Ali po tem narod krade 
? Le kje in kaj lahko? Saj so le dolgovi ostal,i 
ki ji naši politiki pridno zvišujejo. Pustimo to,  
Gremo raje k našemu druženju v Medulinu. 
Saj se spodobi, da se naši člani, ki jim  je 
ta oblast vzela možnost pri sodelovanju 
v programu seznanijo kako smo se imeli. 
Prva liga bi rekel. Vse je potekalo po načr-
tih našega organizatorja. Pišem dosti za naš 
časopis. Vse sem pohvalil, le našega pred-

O Medulinu je bilo že kar precej napisanega,  ostala so še Joškova razmišljanja o programu Psihosocialne rehabilitacije, ki jih zato 
objavljamo.                    Ivan Košak

Na programu Psihosocialne 
rehabilitacije v Medulinu 

sednika ne. Zaslužili so si. Tudi ti si si zaslu-
žil že lani pa nekako nisem bil pri močeh. 
Bil sem iztrošen kot Zlatko Zahovič sedaj 
(ali pa premalo plačan ha, ha, ha). Torej g. 
predsednik vsa čast ti na izbiri, ne le kraja 
bivanja temveč tudi glede cenovnega stanja, 
ki smo ga nekateri še premogli. Program? 
Za čisto desetko. Nič premalo nič preveč. 
Ne bi se preveč osredotočal na posamezne 
aktivnosti,saj so si vsako leto več ali majn  
podobne. Omenit pa morem naše »sol-
date« drugače ne bom mirno spal..Ti so 
vsako leto z nami. Pridni in zelo ustrežljivi. 
Učijo se kot vsi, do smrti. Srečen sem, da 

so po tolikih letih spoznali, da pri balinanju 
obstajajo pravila, ki se jih po obljubah, drugo 
leto, bodo zares držali, brez pritiskov po-
sameznikov, ki ne znajo in ne znajo zgubit. 
Vem da se boste strinjali z mano. Kdor ne 
zna zgubiti, si tudi zmage ne zasluži, kaj-
ti v določenem času je pač nekdo boljši.  
Par besed pa sem le skup spravil. Ne bom 
o tem več pisal, naj še drugi dobijo svoj 
prostor,da ne bomo, vedno, eni in isti pisarili. 

Lepe pozdrave vsem članom in podpornim 
članom pošilja družina Marcijuš. 

Marcijuš Josip 

Včasih nas je več hodilo na morje. (Foto M. Krajnc)

Pravila so pri balinanju smrtno resna stvar. (Foto M. Krajnc)
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Iz podroËnih klubov

PK Dolenjske
Jesenski dnevi so dnevi pobiranja sadov, 
kar nam je narava, s pomočjo dela pridnih 
človeških rok, podarila. Tako je v nekem 
razgovoru naneslo da sta se član IO DLS 
in član PK Severna Primorska, Stanisav 

Primorec  na trgatvi pri Dolenjcu

V vinogradu. (Foto arhiv D. Zupančič)

Potem pa na “trgaško malico”. 
(Foto arhiv D. Zupančič)

Fabjan iz Predmeje pri  Ajdovščini ter član 
PK Dolenjska Jože Zupančič pogovarjala 
o trgatvi. Ko je prišel čas za to, sta se tudi 
dejansko dogovorila in Primorec je prišel 
Dolenjcu v trgatev. Navsezgodaj zjutraj je 
Stane že presenetil Jožeta na njegovem 
domu. Za njim je bila že dolga pot, zato 
se je pred pričetkom dela prilegel zajtrk in 
okrepčilna kavica. In kmalu se je pričelo 

delo v vinogradu in zidanici. Jože in Stane 
sta se med delom o marsičem pogovori-
la in čas je hitro minil. Po končani trgatvi 
in opravilih v kleti je sledila zaslužena »tr-
gaška« malica in druženje. Lepo je videti 
kako povezani so člani DLS med seboj, pa 
čeprav so si geografsko precej narazen. 
Hvala Stane!

Za DLS PK Dolenjska: Damjan Zupančič 

Za vse udeležence z dolenjskega konca bo prednovoletno srečanje
14. decembra 2013 v gostilni Žagar v Birčni vasi z začetkom ob 12.uri. 

Prijave zbira predsednik Nikola.
Prisrčno vabljeni!

Za vodjo PK –Dolenjske: Aleksandra Ružič

VABILO
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Udeleženci kostanjevega piknika. (Foto I. Prešiček)

Jesen se poslavlja, zato smo izkoristili 
osemnajsti oktober za ponovno druženje 
in sicer da se dobimo na pikniku, ker ni-
smo izkoristili izleta. Tokrat so bili naši go-
stitelji Ivana in Jože Prešiček iz vasi Pod-
boršt blizu Mirne peči.Za dobro vzdušje in 
hrano se je potrudil naš predsednik Nikola. 
Sicer pa vedno tudi ostali kaj prispevamo, 
da nam je lepo. Tudi krajši sprehod nam je 
prav prišel, kajti v tem času nam je gostitelj 
Jože spekel kostanj in ker je bil teden por-
tugalke smo z njo tudi nazdravili in si za-
želeli vse dobro do naslednjega snidenja.

Aleksandra in Karel Ružič

Oktobrsko druženje

Vsak malo prispeva pa jim je lepo. (Foto I. Prešiček)

PK Prekmurje
Prav  Ribiški dom v Gradišču je bil za-
četek letošnjega drugega pohoda ob reki 
Muri, ki smo zaključili s piknikom. Zakaj 
ravno ribiški dom ? Naš član Vili je član te 
ribiške družine, in  dom ima pokrito teraso 
ob ribnikih s kuhinjo in hladilniki, skratka 
vse, kar je potrebno za izvedbo dobrega 
piknika. Vili je poskrbel za prostor, saj je le 
ta skoraj vedno zaseden. Tako smo dobili 
prosti termin v soboto 6. 7. 2013, vendar 
pa nismo mogli vplivati na vreme.  Vse-
eno smo se zbrali v velikem številu (38 

Zbrali smo se v GradišËu
članov in podpornih članov) kljub temu, 
da smo imeli tropsko vročino.
Ob napovedani uri smo se zbrali poho-
dniško opremljeni v poletnih oblačilih, ne-
kateri so prišli celo s kolesi. Najprej smo 
se okrepčali z dobrotami naših žena in s 
sadjem, ki sta ga prinesla Alojz in Hilda. 
Nato smo se okrepljeni podali na pot, eni 
samo do reke Mure (oddaljena 15 minut – 
peš), drugi samo okrog ribnikov in pri tem 
opazovali ribiče kako pripravljajo vabe za 
ribolov in kako namakajo trnke. Nekaj 
jih je ostalo z Vilijem in njegovo družino, 
ter sestro Jožo, ker so pripravljali hrano 
za piknik. Večina pa se nas je podala ob 

žuborenju reke Mure in petju ptic v senci 
mogočnih dreves do Broda na reki Muri v 
Krogu (pohod v eno smer je trajal pribli-
žno eno uro). Tam smo si ogledali brod, 
se odpočili in okrepčali, ter se počasi vr-
nili nazaj do Ribiškega doma v Gradišču, 
kjer nas je že čakala Vilijeva okusna ribja 
čorba, ki nam je teknila kljub vročini. Za-
tem so sledile jedi z žara, ki so prav tako 
pripravili Vili, Maja, Joža in Bernarda. K 
dobri hrani sodi tudi dobra pijača za kate-
ro so poskrbeli naši vinogradniki Kalman 
z Ireno in Franc z Zdenko. Naše dobre 
žene pa so poskrbele za sladke dobrote 
in zelenjavo.

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: drustvodls.si@gmail.com

Spletna stran: www.dls-slo.si
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Da pa nismo samo jedli in pili, smo  pri-
pravili tudi tekmovanje v ribolovu, vendar 
ne v bližnjih ribnikih, temveč na suhem in 
sicer smo poskušali čim prej ujeti prazno 
steklenico piva,  pravega zmagovalca si-
cer nismo dobili pač, pa obilico smeha.  
Kljub neznosni vročini, smo na pokriti te-
rasi s pogledom na ribnike in ob občasni 

NOVA ČLANA
Ameršek Alojzija - Sevnica

Petrovič Marijan - Zavrč

sapici prišli  do konca tega našega prije-
tnega druženja in smo se morali posloviti. 
Pri tem pa smo si tudi obljubili, če ne prej  
se ponovno srečamo na kostanjevem pi-
kniku.

Zahvalili smo se vsem, ki so kakor koli pri-
spevali in pomagali k prekrasnemu dne-

vu, kljub neznosni vročini, še posebej pa 
Viliju in njegovi družini.

Za PK- Prekmurja: Geza Lepoša

Lepo jesensko vreme je zvabilo veliko čla-
nov društva laringektomiranih iz Področ-
nega kluba Prekmurje, da so se v soboto, 
19. oktobra že zjutraj zbrali ob Soboškem 
letališču, kamor že več let radi zahajajo. 
Pohod in kostanjev piknik sta bila tokrat 
vsebina  srečanja starih znancev, članov 
kluba, s soprogami in podpornih članov, 
ki se tudi radi udeležujejo tovrstnih aktiv-
nosti. 

Sončno, sobotno jutro, je pozdravilo po-
hodnike, ki so ob 10. uri z vodjo PK- klu-
ba Gezo Lepoša na čelu kolone, krenili na 
pohod okrog več kilometrskega travnate-
ga letališča. V prijetni hoji med polji in še 
zelenimi travniki je bil pohod zelo lep, saj 
jih je spremljalo glasno ščebetanje ptic, ki 
so se preletavale nad njivami, letale okrog 
pohodnikov in v daljavi so se srne podile 
po ostankih koruze na njivah. Prijetno utru-
jajoč pohod se je končal po slabih 2 urah 
hoje. Nekaj članov je sicer na pol poti rahlo 
omagalo, da so raje prej 

poiskali  počitek v senci drevja ob letali-
šču in od daleč opazovali pohodnike, ki 
so nekateri že tekmovali kdo bo prvi prišel 

Jesenski piknik PK Prekmurje
čez most potočka Dobla pred vhodom na 
letališče. Ko je še zadnji pohodnik prišel 
na cilj, so vsem udeležencem srečanja v 
letališki gostilni  postregli z domačimi koli-
nami, da bodo spet obnovili energijo,  ki so 
jo potrošili na dolgi poti. Da pa ne bi ostali 
le pri kolinah, se je pod visokim drevjem 
na koncu letališča pričel kostanjev piknik 
in udeleženci so lahko uživali v pečenih ko-

stanjih, drugih dobrotah in domačem vinu. 
Srečanje se je zavleklo pozno v popoldan, 
v veselem razpoloženju, kjer  ni manjkalo 
šal in tudi obujanja spominov na prestano 
težko bolezen, ki jih bo še dolgo združeva-
la v Prekmurskem Področnem klubu larin-
gektomiranih.

Janez Mataj

Uživanje v pečenih kostanjevih in drugih dobrotah. (Foto L. Flisar)

VABILO
Ob iztekajočem se letu 2013 organizira PK PREKMURJE tradicionalno

PREDNOVOLETNO SREČANJE
za člane, svojce in podporne člane, ki bo

v nedeljo, 15.12.2013 ob 12.00 uri 
v PENZIONU LETALIŠČE v Rakičanu.
Ker je mesec december čas obdarovanj, 
se bomo tudi mi med seboj obdarovali, 

zato naj vsak udeleženec s seboj prinese 
skromno darilce za obdaritveni srečelov.

Pripravite pa tudi skeče ali kakšne druge zabavne točke, 
da se bomo v tem popoldnevu čim bolj veselo poslovili 

od iztekajočega leta 2013.

Svojo udeležbo potrdite 
do 10.12.2013 na telefonsko številko:
528-15-87 ali 031/215-514 - Geza Lepoša
576-13-25 ali 031/809-393 - Janez Köveš
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Naše zborno mesto je v Gostišču Zajc. (Foto Č. Košak)
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PK – Obala Vabi člane in  
podporne člane na  

prednovoletno srečanje

Dobimo se na turistični kmetiji 
“Mlin“, na Bivju-Bertoki,  

v soboto, 14.dec. 2013 ob 18h.

Svojo udeležbo potrdite na tel.št. 
031 610 110.

Ob tej priliki, bi zaželel v imenu PK 
Obala, vsem članom in njihovim 

najdražjim, ter kolektivu ORL klinik 
LJ in MB srečno v letu 2014.

Vodja PK - Obala: Branko Bubnič

PK - Severne Primorske vabi 
člane in podporne člane na

prednovoletno srečanje,  
ki bo 7.12.2013  

s pričetkom ob 12 uri  
v gostilni Tratnik na Colu.
Svojo prisotnost sporočite  
najkasneje do 4.12.2013  

na telefon  
Fabijan Stane 
041 762 808  

ali Čebokli Magda  
068 130 004.

Vabljeni ! 
Za PK – Severne Primorske: 

Magda Čebokli

Vabilo v skupino  
za samopomoč

Klinika ORL v Ljubljani vabi 
laringektomirane in njihove 

svojce k udeležbi in  
sodelovanju v skupino  za 
samopomoč, ki je v kletnih 

prostorih  ORL klinike.  
Na skupini sodelujeva tudi 

predstavnika društva  
laringektomiranih Slovenije, 

M. Tomšič in M.Kristan.

Skupina se zbere  
vsak torek, ob 11. uri  

(razen v primeru praznika), 
pod strokovnim vodstvom 
mag. Petre Bavčar, univ. 

dipl. psih., spec. klin. psih.

Vabilo na prednovoletno srečanje
PK – Ljubljana vabi člane na prednovoletno srečanje, ki bo  
21.12.2013 ob 13. uri v gostišču Zajc v Mali  Loki pri Domžalah. 
Za tiste naše člane, ki še ne poznajo dostopa do te lokacije ponavljamo kratek opis poti.  
Gostišče je oddaljeno od sedeža društva cca 11 km, iz Ljubljane se odpravimo skozi Dragomelj 
in pri semaforju  (na naši desni strani vidimo 
osnovno šolo, moderno zgradbo, ki  jo pokri-
va streha poraščeno s travo)  zavijemo desno 
in zagledamo kažipot na  Malo Loko in naprej 
tablo z napisom Gostišče Zajc. Nadaljujemo 
naravnost skozi podvoz in ob stavbi Darsa 
(velika kocki podobna stavba) se držimo 
strogo levo srečamo drugo tablo z napisom 
Gostišče Zajc in po približno 1 km dospemo 
do gostišča, ki  obljublja gostoljubje s svojim 
drugim imenom Hiša okusov. 
Prijave na:  Milan Zajc 031 270 139  
ali Marija Tomšič  031 885 557                                                                                                           
Vabljeni !      Za PK –Ljubljana: Ivan Košak


