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STRESZCZENIE:    W niniejszej pracy przedstawiono rolę logopedy klinicznego w zespole specjalistów biorących udział w leczeniu i rehabilitacji 
osób po całkowitej laryngektomii. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność współpracy w grupie specjalistów oraz zapre-
zentowano etapy procesu rehabilitacyjnego głosu zastępczego i węchu.
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ABSTRACT:   This review presents the role of the speech-language pathologist in a team of specialists involved in the treatment and 
rehabilitation of patients after total laryngectomy. Particular attention was given to the need for cooperation in a group of 
experts. The stages of rehabilitation of the substitution voice and smell were presented.

KEYWORDS:  laryngectomy, speech therapist, rehabilitation, substitute voice

WSTĘP

Całkowite usunięcie krtani jest procedurą wysoce inwazyjną, zmie-
niającą w sposób istotny życie pacjenta. Wiąże się z nią szerokie 
spektrum emocjonalnych, psychologicznych oraz socjologicznych 
wyzwań, nie tylko dla pacjenta, ale również dla jego rodziny. 

Znaczne obniżenie jakości życia, które obserwuje się u osób po 
całkowitej laryngektomii, skłania do zintensyfikowania wsparcia 
edukacyjnego i psychologicznego zarówno przed, jak i po operacji. 
Wieloletnie badania wskazują, że 21–47% pacjentów nie było zado-
wolonych z informacji otrzymanych przed zabiegiem, a 13–21% nie 
zdawało sobie sprawy z konsekwencji związanych z utratą dotych-
czasowego sposobu komunikacji po zabiegu całkowitego usunię-
cia krtani [1, 2]. Opisywane badania przeprowadzano na przestrzeni 
40 lat, a ostatnie doniesienia z 2019 r. nie wykazują istotnej poprawy  
w tym zakresie [3]. 

Całkowita laryngektomia ratuje i przedłuża życie osoby chorej. 
Istotne zmiany w funkcjonowaniu osoby operowanej powodują 
poczucie społecznego wykluczenia oraz znacznie obniżają jakość 
życia. Zadaniem specjalistów w czasie opieki pooperacyjnej jest 
możliwie jak najszybsze przywrócenie możliwie najlepszych, pod-
stawowych funkcji społecznych, a także socjologiczna reintegracja 
ze społeczeństwem [4, 5]. W skład zespołu specjalistów, oprócz le-
karza foniatry i chirurga, którzy stanowią wiodący element opieki, 

powinien także wchodzić fizjoterapeuta, psycholog oraz logopeda 
kliniczny (Ryc. 1.). Każda z tych specjalności stanowi ważne ogniwo 
w procesie leczenia, a współpraca przekłada się na sukces pacjenta. 
Wyniki badań amerykańskich naukowców z 2019 r. wskazują m.in., 
że logopeda kliniczny powinien stanowić istotny element zespołu 
specjalistów, ponieważ jest on jednym z najwyżej i najlepiej oce-
nianych źródeł informacji i poradnictwa dla osób po laryngekto-
mii oraz ich bliskich [3]. 
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Ryc. 1.  Miejsce logopedy klinicznego w zespole specjalistów uczestniczących w opiece 
nad pacjentem po laryngektomii całkowitej.
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leczenia chirurgicznego i logopeda ma możliwość omówienia z pa-
cjentem planowanej nauki mowy zastępczej. Informuje również o 
zmianach funkcji, które nastąpią po operacji. W czasie spotkań pa-
cjenci mają możliwość zadawania pytań, często proszą także o po-
nowne wytłumaczenie, gdyż są to dla nich nowe i trudne do przy-
swojenia informacje. Wskazane jest, by na tym etapie rozpocząć 
ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne oraz tor odde-
chowy. Kilka krótkich sesji treningowych ma pozytywny wpływ 
na pooperacyjną współpracę z pacjentem i szybszą naukę głosu 
zastępczego (Ryc. 2.). 

Między 5. a 10. dobą po operacji terapia logopedyczna koncentruje 
się na podtrzymaniu lub ewentualnym wypracowaniu prawidłowe-
go przeponowo-brzusznego toru oddechowego. Na tym etapie re-
habilitacji ma to duże znaczenie w efektownym oczyszczaniu dróg 
oddechowych z wydzieliny. Prawidłowy tor oddechowy eliminuje 
napięcie w obrębie obręczy barkowej oraz górnej części klatki pier-
siowej, które towarzyszy częstemu odkrztuszaniu (Ryc. 3.). 

Po usunięciu szwów oraz sondy (10.–12. doba) pacjent ćwiczy z lo-
gopedą czynności pielęgnacyjne rurki, stomy oraz protezy. Na tym 
etapie gojenia możliwe jest wprowadzenie wprowadzenie ćwiczeń 
usprawniających narządy artykulacyjne oraz wdrożenie ćwiczeń 
rozluźniających obręcz barkową i odcinek szyjny kręgosłupa. Przed 
przystąpieniem do nauki głosu zastępczego powtarzane są infor-
macje dotyczące zastosowanej metody rehabilitacji głosu (Ryc. 4.). 

W 12.–14. dobie w dalszym ciągu usprawniane i automatyzowane 
są wcześniejsze czynności. Tworzenie pierwszych dźwięków roz-
poczynamy od samogłosek. Są to głoski otwarte, a ich artykulacja 
nie wymaga utworzenia przeszkody wargowej, wargowo-zębowej 
czy językowo-zębowej. Wprowadzenie z kolei spółgłosek często  

Rehabilitacja logopedyczna uzależniona jest od zaplanowanej i wy-
konanej metody leczenia chirurgicznego. Współczesne doniesienia 
sugerują przewagę mowy przetokowej z zastosowaniem protezy nad 
innymi rodzajami głosu zastępczego pod względem możliwych do 
uzyskania parametrów jakości głosu i mowy, tj. wysokość i zakres 
dźwięków oraz wyrazistość mowy, przebieg rehabilitacji [5, 6, 7]. 
Współcześnie, zarówno w większości ośrodków europejskich, jak  
i w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znakomita większość 
pacjentów po laryngektomii całkowitej ma wykonywany zabieg pier-
wotnego wszczepienia protezy głosowej i dlatego w dalszej części 
przedstawione zostaną poszczególne etapy pracy z takim pacjentem. 

OPIEKA LOGOPEDYCZNA NA ODDZIALE 

Opieka logopedyczna pacjentów po laryngektomii powinna 
rozpocząć się co najmniej 1–2 dni przed planowaną operacją.  
Logopeda ma możliwość nawiązania kontaktu z pacjentem i omó-
wienia dalszej współpracy. Niezmieniona jeszcze funkcja głosowa 
umożliwia zebranie dokładnego wywiadu oraz zbadanie pacjenta. 
Ocena sprawności narządów artykulacyjnych umożliwia zaplano-
wanie procesu usprawniania artykulatorów w celu poprawienia 
parametrów mowy zastępczej. Logopeda dokonuje również oceny 
toru oddechowego, która daje informacje, czy pacjent wymaga ko-
rekty w tym zakresie. 

Konsekwencją całkowitego usunięcia krtani i rozdzielenia górnych  
i dolnych dróg oddechowych jest również bardzo istotna deprywa-
cja bodźców węchowych, a w konsekwencji pewne upośledzenie 
zmysłu smaku [8, 9, 10]. Wstępne badanie oceniające jakość węchu 
przed leczeniem operacyjnym dostarcza informacji o jego stanie 
przed zmianą funkcji oddechowych i stanowi punkt docelowy póź-
niejszej rehabilitacji logopedycznej. Wyniki rehabilitacji węchu po 
laryngektomii z zastosowaniem dedykowanych ćwiczeń pozwala-
ją na znaczną poprawę funkcji tego zmysłu w porównaniu do bra-
ku takiej aktywności. Na tym etapie znany jest już dalszy przebieg  

OPIEKA LOGOPEDYCZNA – ODDZIAŁ 
………………………………………………………………………………… 

(PRZED OPERACJĄ) 

 Nawiązanie kontaktu z pacjentem, 
 Omówienie roli logopedy na oddziale; przedstawienie współpracy  

pacjent-logopeda, 
 Zebranie wywiadu (dane środowiskowe, dane medyczne,  

dane dotyczące diagnozy), 
 Badanie pacjenta: 

• Ocena motoryki narządu artykulacyjnego (język, wargi,  
podniebienie miękkie, odruchy podniebienno-gardłowe); 

• Ocena toru oddechowego; 
• Badanie węchu. 

 Ocena jakości głosu i mowy, 
 Rozmowa o zmianach w funkcjonowaniu organizmu, 
 Nauka prawidłowego toru oddechowego oraz usprawnianie narządu 

artykulacyjnego (w miarę możliwości). 

 

Ryc. 2.  Opieka logopedyczna przed operacją.
 

OPIEKA LOGOPEDYCZNA – ODDZIAŁ 
………………………………………………………………………………… 

(5.–10. DOBA) 

 Wypracowanie prawidłowego przeponowo-brzusznego toru oddechowego, 
 Wypracowanie mechanizmu prawidłowego toru oddechowego podczas 

oczyszczania dróg oddechowych z wydzieliny. 

 

 

 

 

Ryc. 3.  Opieka logopedyczna między 5.–10. dobą po operacji.

 

OPIEKA LOGOPEDYCZNA – ODDZIAŁ 
………………………………………………………………………………… 

(10.–12. DOBA) 

 Przekazanie informacji dotyczących czynności pielęgnacyjnych protezy,  
rurki oraz stomy, 

 Usprawnienie motoryki oraz siły mięśniowej narządów artykulacyjnych  
po zmianie opatrunku, 

 Ćwiczenia rozluźniające obręcz barkową i odcinek szyjny kręgosłupa, 
 Przekazanie informacji dotyczących możliwości uzyskania głosu, 
 Nauka posługiwania się głosem zastępczym. 

 

 

 
Ryc. 4.  Opieka logopedyczna między 10.–12. dobą po operacji.
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powoduje zaciśnięcie/napięcie mięśni gardła oraz mięśni narządów  
artykulacyjnych. Zastosowanie ćwiczeń na sylabach otwartych, koń-
czących się samogłoską, umożliwia otwarcie gardła oraz jamy ustnej 
i swobodne wyprowadzenie dźwięku. Na tym etapie dokonujemy 
również pierwszego, pooperacyjnego badania węchu. Czynności te 
wymagają podania wcześniejszego instruktażu dla pacjenta o spo-
sobach zasysania powietrza do jam nosa (Ryc. 5.). 

Kontynuacja terapii logopedycznej odbywa się w trybie ambulato-
ryjnym. W zależności od potrzeb pacjenta, jest to od 4 do 9 spotkań, 
podczas których kontynuujemy pracę nad usprawnianiem narządów 
artykulacyjnych, tempem i płynnością mowy, wydłużeniem czasu 
fonacji, intonacją. Pacjenci mają również możliwość uczestnicze-
nia w spotkaniach grupowych. Wiele badań wskazuje na korzyści 
płynące z logopedycznej terapii grupowej, a kontakt między osoba-
mi w różnym stadium leczenia bardzo korzystnie wpływa na efekty 
terapii. Taka grupa nie tylko motywuje do pracy, ale również daje 
wsparcie w momentach kryzysowych (Ryc. 6.). 

Zmysł węchu pełni istotną rolę w postrzeganiu świata. Zdolność 
rozróżniania i wykrywania zapachów wpływa na nasze samopoczu-
cie, funkcjonowanie i bezpieczeństwo. Po laryngektomii sam węch 
nie ulega uszkodzeniu, natomiast ćwiczeniami możemy poprawić 
jego funkcjonowanie. 

Badanie węchu wykonujemy przed i po operacji przy pomocy stan-
dardowego zestawu Sniffin Sticks, który jest powszechnie używany 
w tego typu badaniach, nie tylko u osób laryngektomowanych. 
Składa się on z trzech niezależnych podtestów: Testu Identyfika-
cji, Testu Wykrywania, Testu Rozróżniania Zapachów [11]. Test 
w polskiej wersji językowej został zaadaptowany i zwalidowany 
w 2014 roku [12]. U osób laryngektomowanych pracujemy nad 
wytworzeniem podciśnienia w jamie ustnej, co powoduje dostar-
czenie powietrza do nosa przez nozdrza przednie. Alternatyw-
nym sposobem stymulowania węchu jest pobranie powietrza do 
jamy ustnej i dostarczenie go przez nozdrza tylne przez tzw. efekt 
komina [8] (Ryc. 7.). 

 
 
 
 
 
PODSUMOWANIE

Logopeda kliniczny stanowi integralną część zespołu specjali-
stów zajmujących się osobami po całkowitym usunięciu krtani.

Przedoperacyjna i pooperacyjna terapia logopedyczna jest 
istotnym elementem procesu leczenia i poprawy jakości życia  
pacjenta [13].

 

OPIEKA LOGOPEDYCZNA – ODDZIAŁ 
………………………………………………………………………………… 

(12.–14. DOBA) 

 Przekazanie instruktażu w przypadku pojawienia się przecieku przez protezę, 
 Przekazanie zaleceń logopedycznych przy wypisie do domu, 
 Omówienie z pacjentem zastosowania i sposobu użytkowania dodatkowych 

przyborów, 
 Badanie węchu, 
 Przekazanie instruktażu do ćwiczeń poprawiających zmysł węchu u pacjentów 

po laryngektomii. 

 

 

 

 

Ryc. 5.  Opieka logopedyczna między 12.–14. dobą po operacji.

 

OPIEKA LOGOPEDYCZNA 
………………………………………………………………………………… 

INDYWIDUALNA TERAPIA AMBULATORYJNA (4–9 SPOTKAŃ) 

 Wydłużenie czasu fonacji, 
 Dalsza praca nad usprawnianiem narządów artykulacyjnych, 
 Praca nad intonacją, 
 Praca nad tempem i płynnością mowy,  
 Ćwiczenia rozluźniające. 

TERAPIA GRUPOWA 
 

 

 

 

Ryc. 6.  Logopedyczna terapia ambulatoryjna i grupowa.

Ryc. 7.  Badanie węchu Testem Sniffi’n Sticks.

 

 

BADANIE WĘCHU 
Sniffin Sticks Test 

………………………………………………… 

 Test identyfikacji progu węchowego, 
 Test różnicowania zapachów, 
 Test identyfikacji codziennych zapachów.  
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