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Lekarz mo˝e wyleczyç z choroby, ale nie z losu.
przys∏owie chiƒskie

Rok 2007 wià˝e si´ z dwudziestà rocznicà po-
wstania Polskiego Towarzystwa Laryngektomowa-
nych (PTL) – stowarzyszenia spo∏ecznego osób,
które w wyniku zaawansowanego procesu nowo-
tworowego w krtani, poddane zosta∏y leczeniu ope-
racyjnemu. Nast´pstwem leczenia operacyjnego
jest znaczne kalectwo. Pozbawienie krtani wià˝e
si´ z ogromnym stresem, nie tylko zwiàzanym z in-

formacjà dotyczàcà o zachorowaniu na raka, z za-
biegiem chirurgicznym, ale przede wszystkim ze
zmianà sytuacji ˝yciowej, która w ogromnej cz´Êci
wià˝e si´ z pozbawieniem mo˝liwoÊci s∏ownego
komunikowania si´ z otoczeniem.

Porozumiewanie si´ nale˝y do podstawowych
codziennych czynnoÊci ˝yciowych. Jest najcz´st-
szà formà kontaktu z drugim cz∏owiekiem i ludê-
mi. Podczas rozmowy zdobywamy potrzebne in-
formacje, komunikujemy o w∏asnych stanach psy-
chicznych, zaspokajamy potrzeby kontaktu
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Summary
Universality, early initiation, complexity and continuity – should be the main attributes of rehabilitation in patients after
laryngectomy. The authors discuss the problem of universality and accessibility of rehabilitation in Poland. A great role
in realization of this attributes played since 20 years the Polish Society of Laryngectomees. Till now the governmental
help and the participation of the National Health Fund for the patients after laryngectomy is very limited. The early reha-
bilitation should be started before the operation and a particular note must be taken to the patient’s changed vital situa-
tion after the surgical treatment. The complexity of the rehabilitation must cover the whole spectrum of rehabilitation;
it means voice and speech therapy, the improvement of respiratory system function, the problems of respiratory air con-
ditioning and the psychological as well as social psychological aspects. The authors describe a model of such a complex
rehabilitation that can be provided in health resorts. In the postoperative period the role of the laryngectomee clubs and
associations is very important to assure the continuity of rehabilitation.

H a s ∏ a  i n d e k s o w e : rak krtani, laryngektomia ca∏kowita, rehabilitacja kompleksowa

K e y  w o r d s : larynx carcinoma, total laryngectomy, complex rehabilitation

Otolaryngol Pol 2007; LXI (3): 344–348     © 2007 by Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi

PRACE POGLÑDOWE

F

F

Autorzy nie zg∏aszajà konfliktu interesów.



i przynale˝noÊci z drugim cz∏owiekiem. Szczegól-
na jest rola rozmowy w znoszeniu cierpienia i bó-
lu [6]. W przypadku laryngektomii ca∏kowitej la-
ryngektomowany na sta∏e oddycha przez trache-
ostom´ i nie mo˝e pos∏ugiwaç si´ naturalnym
dêwi´cznym g∏osem.

W przypadku laryngektomii ca∏kowitej pacjent
stawia sobie wiele pytaƒ o charakterze problemów
egzystencjalnych:

– jaki b´dzie mój czas prze˝ycia i czy sobie po-
radz´ w sensie w∏asnej niezale˝noÊci od bliskich
i innych;

– czy b´d´ móg∏/mog∏a daç rodzinie to, co si´
daç powinno i czy sobie poradzà (podstawowe py-
tanie wieku Êredniej doros∏oÊci);

– w jaki sposób b´d´ móg∏/mog∏a komunikowaç
si´ z najbli˝szymi i czy zostanà bardzo ograniczone
moje dotychczasowe kontakty [1].

Wsparcie psychologiczne ma na celu dostarcze-
nie odpowiedzi na te pytania-problemy. G∏ównymi
zadaniami owego wsparcia psychologicznego sà:

– odtworzenie lub na nowo zbudowanie struk-
tury identyfikacji spo∏ecznych, czyli relacji spo-
∏ecznych satysfakcjonujàcych chorego;

– opanowanie mowy zast´pczej w postaci mowy
prze∏ykowej oraz pos∏ugiwania si´ elektronicznymi
aparatami dêwi´kowymi;

– pomoc w znalezieniu w∏aÊciwej dla danej jed-
nostki w∏asnej i niepowtarzalnej metody twórczego
radzenia sobie z rakiem, co sprawi, ˝e osoba stanie
si´ silniejsza i cz´Êciej b´dzie doÊwiadczaç dodat-
niego kolorytu uczuciowego – chory odzyska
w stopniu mo˝liwym sens ˝ycia;

– uÊwiadomienie przez chorego mo˝liwoÊci
w∏asnego sprawstwa i wp∏ywu na w∏asny los –
zdrowie, pomocniczoÊç w stosunku do innych,
zdolnoÊç rozwiàzywania wielu w∏asnych proble-
mów ˝yciowych w niewielkim stopniu zale˝noÊci
od innych.

Zespó∏ leczniczo-rehabilitacyjny staje przed wy-
zwaniem niesienia skutecznej pomocy osobie b´dà-
cej w impasie ˝yciowym, spowodowanym rozwo-
jem nowotworu z∏oÊliwego [5].

Geneza Polskiego Towarzystwa 
Laryngektomowanych
Rak krtani jest niewàtpliwie kryzysem ˝ycio-

wym osoby, wydarzeniem o charakterze katastro-
ficznym uderzajàcym w ca∏à ekologicznà struktur´,
w której ˝yje cz∏owiek. Nie jest to jedynie problem
medyczny, ale i psychospo∏eczny, gdy˝ choroba
nowotworowa rujnuje ca∏y dotychczasowy uk∏ad

relacji ze Êwiatem oraz burzy strategie uk∏adania
przez podmiot satysfakcjonujàcych stosunków ze
Êwiatem. Stàd idea holistycznego leczenia i rehabi-
litacji [10].

PoÊród wielu instrumentów leczenia i rehabili-
tacji du˝à popularnoÊcià cieszy si´ rehabilitacja
Êrodowiskowa. Jej istotà jest wzajemna pomoc oraz
wspólnotowa edukacja w sytuacji powa˝nych pro-
blemów natury emocjonalnej i fizycznej. Rak krtani
niewàtpliwie generuje takie problemy.

Jednà z form rehabilitacji Êrodowiskowej sà gru-
py samopomocowe – grupy osób doÊwiadczajàcych
podobnych problemów i dylematów ˝yciowych.
Oferujà one cz∏onkom wzajemne wsparcie oparte
na posiadaniu podobnych, a ÊciÊle mówiàc tych sa-
mych, osobistych doÊwiadczeƒ [3, 6]. 

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych po-
wsta∏o w Bydgoszczy w 1987 r. Jej inicjatorami by-
li lekarze i pracownicy Katedry i Kliniki Otolaryn-
gologii ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgosz-
czy. Szczególnà rol´ w powstaniu PTL odegrali ów-
czesny kierownik kliniki, prof. dr hab. med. Stani-
s∏aw Betlejewski oraz dr med. Anna Sinkiewicz i dr
med. Lech Hejka.

Powstanie Towarzystwa Laryngektomowanych
zwiàzane by∏o mi´dzy innymi z faktem, ˝e chorzy
po bardzo okaleczajàcym (pozbawienie krtani) za-
biegu zostali w∏aÊciwie zdani ca∏kowicie na w∏a-
sne, niestety bardzo s∏abe, si∏y. Spo∏eczna s∏u˝ba
zdrowia nie stwarza∏a ˝adnych propozycji dalszej
opieki, nie przewidywa∏a ˝adnych mo˝liwoÊci re-
habilitacyjnych, u∏atwiajàcych dalsze leczenie czy
powrót do w miar´ normalnych warunków ˝ycia.
Do dzisiaj nie ma w Polsce ˝adnego oÊrodka rehabi-
litacyjnego, który by wspó∏pracowa∏ z Zak∏adem
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. Dotychczasowe dzia∏a-
nia w zakresie rehabilitacji osób po laryngektomii
sà wy∏àcznie dzia∏aniami w zasadzie opartymi na
dzia∏alnoÊci spo∏ecznej, w ma∏ym zakresie wspo-
maganym finansowo przez Narodowy Fundusz
Osób Niepe∏nosprawnych. Ta pomoc finansowa
najcz´Êciej jest organizowana doÊç przypadkowo
i nie ma jakiegoÊ wieloletniego programu, który by
umo˝liwi∏ planowe dzia∏ania w zakresie rehabilita-
cji osób po laryngektomii [9].

Koncepcja tworzenia grup samopomocowych
w pe∏ni wpisuje si´ w system nowoczesnej rehabi-
litacji. Koncepcj´ nowoczesnego systemu rehabili-
tacji w najprostszy sposób wyrazi∏ Wiktor Dega
uwa˝any za twórc´ polskiej szko∏y rehabilitacji.
Wed∏ug Degi cztery podstawowe cechy rehabilita-
cji to:
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1. powszechnoÊç, tzn. ˝e obejmuje ona g∏ówne
dyscypliny w lecznictwie zamkni´tym i otwartym;

2. wczesne zapoczàtkowanie, mo˝liwe jeszcze
w trakcie leczenia;

3. kompleksowoÊç, tj. uwzgl´dnianie od poczàt-
ku wszystkich aspektów rehabilitacji;

4. ciàg∏oÊç, tzn. ˝e rehabilitacja lecznicza ma za-
bezpieczonà ciàg∏oÊç z rehabilitacjà zawodowà
i spo∏ecznà [4].

Jak wyglàda realizacja tych postulatów wobec
osób po laryngektomii?

Znaczenie Polskiego Towarzystwa 
Laryngektomowanych w systemie 
nowoczesnej rehabilitacji
PowszechnoÊç post´powania rehabilitacyjnego

wyra˝a si´ w pe∏nej dost´pnoÊci do oddzia∏ywaƒ
rehabilitacyjnych dla wszystkich, wymagajàcych
tego osób. 

Chory po wyjÊciu z oddzia∏u szpitalnego pozba-
wiony jest jakiejkolwiek opieki ze strony spo∏ecz-
nej s∏u˝by zdrowia. Mo˝e, a nawet powinien zg∏a-
szaç si´ do kontroli ambulatoryjnej i ewentualnie
do poradni foniatrycznej na dalszà rehabilitacj´
g∏osu i mowy. W krajach zachodnich w momencie
wypisywania ze szpitala zaopatrywany jest w tzw.
zestaw startowy, to jest odsysacz, nawil˝acz powie-
trza, wymienne rurki tracheostomijne ewentualnie
filtry klimatyzacyjne do rurek, os∏onki na otwór tra-
cheostomijny, Êrodki odka˝ajàce do rurek i do pie-
l´gnacji skóry wokó∏ otworu tracheostomijnego.
Niestety próby wynegocjowania zakupów takich
zestawów startowych na koszt poczàtkowo Mini-
sterstwa Zdrowia, potem Kas Chorych, a ostatnio
Narodowego Funduszu Zdrowia by∏y ca∏kowicie
nieskuteczne. Chory po zabiegu traci mo˝liwoÊç
pracy i dotychczasowego sposobu zarobkowania,
wysokoÊç renty pozwala cz´sto jedynie na prze˝y-
cie, a wielokrotnie pacjentami z rakiem krtani sà
osoby ju˝ przed leczeniem bezdomne czy bez pra-
cy. Je˝eli osoba chora mieszka poza miastem z od-
dzia∏em laryngologicznym dochodzi koszt przejaz-
du na kontrol´ pooperacyjnà i rehabilitacj´ ambula-
toryjnà. Tak wi´c dla znacznej cz´Êci osób po laryn-
gektomii ta powszechnoÊç dost´pnoÊci do rehabili-
tacji jest wàtpliwa.

Czy dobrym rozwiàzaniem, zgodnym z ideà sze-
rokiej dost´pnoÊci, by∏aby propozycja, by na ka˝-
dym oddziale otolaryngologicznym przeprowadza-
no leczenie nowotworów krtani, wykonywano la-
ryngektomi´? Pewnà zach´tà dla tych oddzia∏ów
wydaje si´ fakt, ˝e niektóre procedury, takie jak la-

ryngektomia czy laryngofaryngektomia, sà przez
NFZ wysoko punktowane, co obecnie nie pozostaje
bez wp∏ywu na dobór pacjentów.

OczywiÊcie tego rodzaju rozwiàzanie by∏oby
b∏´dne, gdy˝ leczenie chorych onkologicznych
z zakresu otolaryngologii powinno byç prowadzo-
ne w tych oÊrodkach, które majà pe∏ne mo˝liwoÊci
diagnostyczne i terapeutyczne, du˝e doÊwiadcze-
nie w leczeniu tego rodzaju chorych, w oÊrodkach
klinicznych majàcych mo˝liwoÊci prowadzenia re-
habilitacji i ÊciÊle wspó∏dzia∏ajàcych z oÊrodkami
onkologicznymi, dysponujàcymi radio- i chemio-
terapià.

Dalszym etapem realizacji postulatu „powszech-
na dost´pnoÊç” jest zagadnienie znajomoÊci proble-
mu rehabilitacji osób po laryngektomii przez perso-
nel medyczny i paramedyczny. Problem rehabilita-
cji po laryngektomii powinien obowiàzkowo zna-
leêç si´ w programach specjalizacyjnych z zakresu
otorynolaryngologii, a znajomoÊç tych zagadnieƒ
sprawdzana w ramach egzaminu specjalizacyjnego.
Ale zagadnienie to powinno równie˝ znaleêç si´
w programach nauczania:

a) studentów wydzia∏ów lekarskich;
b) studentów kierunków nauczania – fizykotera-

pii, rehabilitacji, piel´gniarstwa, organizacji i zarzà-
dzania w s∏u˝bie zdrowia, medycyny ratunkowej;

c) logopedii.
Realizacja postulatu powszechnej dost´pnoÊci

rehabilitacji uwzgl´dniç musi równie˝ samego pa-
cjenta i jego rodzin´ czy otoczenie. Ograniczone
mo˝liwoÊci finansowe samych osób niepe∏no-
sprawnych i ich rodzin, a szczególnie niska Êwia-
domoÊç i kultura zdrowotna – niedba∏oÊç o t´˝yzn´
fizycznà, wysoka konsumpcja u˝ywek sà czynnika-
mi nie bez znaczenia. Niestety nierzadko obserwu-
je si´ dalsze nadu˝ywanie alkoholu po operacji,
a szczególnie przera˝ajàcy jest widok zapalonego
papierosa przystawionego do rurki tracheotomijnej.

Drugà cechà rehabilitacji wed∏ug Degi powinno
byç jej wczesne rozpocz´cie. Rehabilitacja laryn-
gektomowanych powinna rozpoczàç si´ ju˝ przed
leczeniem operacyjnym. Przygotowanie psycholo-
giczne chorego winno nast´powaç w przedopera-
cyjnej rozmowie: 

a) z lekarzem (operujàcym),
b) z foniatrà, logopedà,
c) z dobrze pos∏ugujàcym si´ mowà zast´pczà

chorym po laryngektomii, 
d) z psychologiem.
Celem tych rozmów winno byç tworzenie wa-

runków do wykszta∏cenia si´ g∏osu i mowy zast´p-

S. Betlejewski i inni
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czej i kszta∏towanie nowego obrazu sytuacji w∏a-
snej chorego – (specjaliÊci wysuwajà na pierwszy
plan usprawnianie procesu komunikacji a nie pro-
blem prze˝ycia w zwiàzku z chirurgicznà operacjà
krtani) [7].

Wczesne zapoczàtkowanie rehabilitacji powin-
no obejmowaç çwiczenia ogólno kondycyjne
(z udzia∏em rehabilitanta lub logopedy) oraz przy-
zwyczajanie do zwracania uwagi na mikroklimat
pomieszczeƒ (wilgotnoÊç wzgl´dna i temperatura
powietrza oddechowego).

Jeszcze na oddziale szpitalnym niezb´dne jest
rozpocz´cie: rehabilitacji fizycznej, rehabilitacji
g∏osu i mowy z udzia∏em logopedy i dobrze mówià-
cej osoby po laryngektomii (wykorzystanie wspó∏-
dzia∏ania z Polskim Towarzystwem Laryngektomo-
wanych) oraz rehabilitacji psychospo∏ecznej (tak˝e
z udzia∏em wolontariuszy z PTL) i psychologicznej.

Takie szerokie spektrum dzia∏aƒ rehabilitacyj-
nych powinno byç rozpocz´te ju˝ na oddziale szpi-
talnym by spe∏niç kolejny postulat Degi – komplek-
sowoÊç rehabilitacji. Ta cecha wymaga, by rehabili-
tacja w sensie oddzia∏ywaƒ psychologicznych
i psychospo∏ecznych obj´∏a równie˝ rodzin´ i oto-
czenie chorego. Od zrozumienia i wspó∏dzia∏ania
rodziny w du˝ym stopniu zale˝y dalsza poszpital-
na rehabilitacja.

Tego rodzaju post´powanie jest warunkiem
czwartej, wymienianej przez Deg´ cechy nowocze-
snego systemu rehabilitacji – ciàg∏oÊci rehabilitacji.
Od wielu lat w ramach wspó∏dzia∏ania z Polskim
Towarzystwem Laryngektomowanych organizuje-
my 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne [8]. Celem
takich turnusów jest:

a) opanowanie przez uczestników mowy zast´p-
czej w stopniu umo˝liwiajàcym s∏owne porozumie-
wanie si´;

b) usprawnienie fizyczne ze szczególnym
uwzgl´dnieniem mi´Êni oddechowych i mi´Êni ob-
r´czy barkowej;

c) uzyskanie psychicznej adaptacji do ˝ycia po
laryngektomii.

Cele rehabilitacji mo˝na osiàgnàç, gdy w jej pro-
cesie zawarte b´dà trzy rodzaje rehabilitacji: rehabi-
litacja medyczna (lecznicza), rehabilitacja psycho-
logiczna i rehabilitacja spo∏eczna.

Aby zrealizowaç te cele z uwzgl´dnieniem cech
wymienionych na wst´pie najbardziej racjonalne
by∏o by zorganizowanie i finansowanie przez NFZ
czy ZUS w Polsce kilku ca∏orocznych oÊrodków re-
habilitacyjnych, które przez 3-tygodniowe turnusy
mog∏yby zapewniç pe∏nà dost´pnoÊç do rehabilita-

cji poszpitalnej wszystkim chorym po operacji usu-
ni´cia krtani z powodu choroby nowotworowej. Ta-
kich Êwie˝ych przypadków jest corocznie oko∏o 2
tys., a uwzgl´dniajàc fakt, ˝e na ka˝dym turnusie
powinna byç grupa osób ju˝ dobrze mówiàca
i wspó∏pracujàca z zespo∏em rehabilitacyjnym, ∏a-
two obliczyç w zale˝noÊci od liczby i zakresu mo˝-
liwoÊci oÊrodków, liczb´ uczestników na ka˝dym
turnusie.

Takie 3-tygodniowe turnusy rehabilitacyjne po-
winny odbywaç si´ w oÊrodku sanatoryjnym,
w miejscowoÊci o odpowiednim mikroklimacie
(np. Ciechocinek) z mo˝liwoÊciami dla prowadze-
nia rehabilitacji fizycznej i psychologicznej. Nie-
zwykle wa˝ne w tym zakresie sà warunki mikrokli-
matyczne, zapewniajàce odpowiednie warunki
temperatury i wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza od-
dechowego osób pozbawionych fizjologicznej roli
nosa jako poczàtkowego odcinka dróg oddecho-
wych [2]. OÊrodek taki winien mieç odpowiednio
przeszkolonà kadr´ – piel´gniarskà, rehabilitacyj-
nà, logopedycznà i zapewnionà opiek´ lekarskà (la-
ryngologicznà i foniatrycznà). Kadra ta winna znaç
specyfik´ problemów ludzi po usuni´ciu krtani.
Niezb´dne jest, aby sanatorium takie mia∏o umow´
z Narodowym Funduszem Zdrowia na procedury
rehabilitacyjne. OÊrodek taki móg∏by równoczeÊnie
byç bazà szkoleniowà dla studentów wydzia∏ów
medycznych, rehabilitacyjnych, piel´gniarskich,
czy logopedów, specjalizujàcych si´ w rehabilitacji
mowy u osób po laryngektomii.

W celu zapewnienia ciàg∏oÊci rehabilitacji rola
Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych jest
kluczowa. Poza organizowaniem turnusów rehabi-
litacyjnych PTL odgrywa wa˝nà rol´ w organizowa-
niu comiesi´cznych spotkaƒ z udzia∏em zespo∏u le-
karsko-foniatryczno-logopedycznego. Pozwoli to
na kontynuacj´ çwiczeƒ rehabilitacyjnych po
opuszczeniu szpitala i kontynuowania rehabilitacji
psychospo∏ecznej. Rehabilitacja jest efektywna, gdy
zabiegi usprawniajàce sà realizowane systematycz-
nie, a nie „od przypadku do przypadku”. 

Rehabilitacja chorych po laryngektomii nie po-
siada d∏ugiej tradycji. Sta∏y post´p technologiczny
z jednej strony a nabyte doÊwiadczenia z drugiej
strony, stwarzajà warunki do sta∏ego doskonalenia
i rozwoju nowych sposobów rehabilitacji. Dlatego
niezwykle wa˝na jest mi´dzynarodowa wymiana
doÊwiadczeƒ prowadzona zarówno przez specjali-
styczne Êrodowiska naukowo-lekarskie, ale rów-
nie˝ przez samych pacjentów. W Polsce od prawie
dwudziestu lat odbywa si´ sta∏a wspó∏praca, po-
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moc i wymiana doÊwiadczeƒ Polskiego Towarzy-
stwa Laryngektomowanych z podobnymi towarzy-
stwami narodowymi w Europie w ramach Europej-
skiej Konfederacji Laryngektomowanych (CEL). 

WNIOSEK

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych nie
wyczerpa∏o swoich mo˝liwoÊci dzia∏ania. Wpisa∏o
si´ ono w struktur´ holistycznego oraz systema-
tycznego leczenia i rehabilitacji osób po laryngekto-
mii ca∏kowitej. Pe∏ni ono wa˝nà rol´ w edukacji pa-
cjentów, odgrywa nieocenionà rol´ w profilaktyce
wtórnej, jest terenem przejawiania osobistej przed-
si´biorczoÊci pacjenta poprzez korzystniejsze roz-
wiàzywanie w∏asnych problemów egzystencjal-
nych, a zw∏aszcza jest terenem kszta∏towania si´
poczucia w∏asnej wartoÊci. Rozwija si´ ono zw∏asz-
cza wtedy, gdy jednostka wspiera innych. Akt da-
wania jest zawsze wa˝niejszy dla osoby, ani˝eli
branie. KoniecznoÊç brania jest wyrazem zale˝no-
Êci i braku samowystarczalnoÊci. Stàd rada – gdy
jest ci ci´˝ko i nie mo˝esz podo∏aç, to pomyÊl, co
mo˝esz zrobiç dla innych i uczyƒ to. 

Uczestnictwo pacjentów w dzia∏alnoÊci PTL jest
szko∏à dzia∏ania, wychodzenia poza w∏asne osobo-
we Ja.
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