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Rehabilitacja g³osu i jakoæ ¿ycia chorych po
laryngektomii ca³kowitej z wszczepionymi protezami
g³osowymi Provox
Voice rehabilitation and quality of life in patients after total laryngectomy
and Provox voice prosthesis implantation
JOANNA ZIMMER-N OWICKA, ALINA MORAWIEC-BAJDA
Oddzia³ Kliniczny Chirurgii Nowotworów G³owy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w £odzi
Wprowadzenie. Klasyczna rehabilitacja foniatryczna po usuniêciu
krtani nie jest akceptowana przez wielu pacjentów z powodu niskiej
jakoci uzyskiwanego g³osu, jak równie¿ jej d³ugotrwa³oci i uci¹¿liwoci.
Nowe mo¿liwoci rehabilitacji daje zastosowanie protez g³osowych
implantowanych pomiêdzy tchawic¹ a prze³ykiem.
Cel. Ocena wyników rehabilitacji g³osu chorych po laryngektomii
ca³kowitej z wszczepionymi protezami g³osowymi z wykorzystaniem
zmodyfikowanej skali opracowanej przez Harrison i Robillard-Shultz
(HRS).
Materia³ i metody. Przeanalizowano przebieg rehabilitacji 11 pacjentów
po laryngektomii ca³kowitej z równoczesnym wszczepieniem protezy
g³osowej. Wed³ug skali HRS oceniono trzy aspekty przebiegu
pooperacyjnego tj. stopieñ wykorzystania mowy tchawiczo-prze³ykowej,
jakoæ uzyskanego g³osu i umiejêtnoæ dbania o protezê oraz
rozpoznawania problemów zwi¹zanych z jej stosowaniem. Dokonano
te¿ identyfikacji najczêstszych przyczyn wyd³u¿enia rehabilitacji oraz
oceniono jakoæ ¿ycia wed³ug skali Mini-MAC. Ustalono kryteria sukcesu
rehabilitacji foniatrycznej korzystaj¹c ze skali HRS.
Wyniki. 5 z 11 chorych uzyska³o maksymaln¹ ocenê 13 punktów w skali
HRS. Wiêkszoæ chorych osi¹gnê³o porozumiewanie siê p³ynn¹
i zrozumia³¹ mow¹. U 7 osób utrudnienia w rehabilitacji mia³y pod³o¿e
psychogenne. Jakoæ ¿ycia oceniana w skali Mini-MAC by³a podobna
u chorych po wszczepieniu protezy g³osowej i rehabilitowanych
klasycznie.
Wnioski. Wyniki rehabilitacji foniatrycznej chorych po laryngektomii
z wszczepionymi protezami g³osowymi by³y bardzo dobre. Skala HRS
pozwoli³a na standaryzacjê oceny procesu rehabilitacji.

Introduction. Conventional voice rehabilitation after laryngectomy is
unacceptable to many patients because of a low quality of voice and
long and arduous procedure. The perspectives for post-laryngectomy
rehabilitation have been greatly enhanced by the development of
tracheolaryngeal voice prostheses.
Aim. Assess results of voice rehabilitation in patents after total
laryngectomy with tracheolaryngeal voice prostheses using a modified
Harrison and Robillard-Shultz (HRS) scale.
Material and methods. Results of the rehabilitation were assessed
in 11 patients after total laryngectomy provided with tracheolaryngeal
voice prostheses. Three aspects of post-surgery rehabilitation, i.e. the
use of the tracheoeosophageal speech, quality of voice, as well as
patients capability to maintain the prosthesis and his ability to
recognize and manage common problems with its use were assessed
in the HRS scale. Most common causes for the protraction of the
rehabilitation were identified and the quality of life was assessed by
the HRS scale.
Results. Five of the 11 patients received the maximum score of 13 in
the HRS scale. The majority of the patients were able to communicate
by fluent and understandable speech. Seven patients experienced
rehabilitation problems of psychogenic origin. Quality of life in the
implanted and conventionally treated patients assessed by the MiniMAC scale was similar.
Conclusions. Results of the voice rehabilitation in patients after total
laryngectomy provided with tracheolaryngeal voice prostheses were
very good. The HRS scale enabled standardization of the assessment
of the voice rehabilitation process.

S³owa kluczowe: laryngektomia, proteza tchawiczo-prze³ykowa,
Provox, rehabilitacja g³osu, skala Harrison i Robillard-Shultz
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WSTÊP
Mo¿liwoci wytworzenia g³osu po ca³kowitym
usuniêciu krtani podlegaj¹ wci¹¿ wielu ograniczeniom i stanowi¹ znaczne wyzwanie zarówno dla
pacjenta jak i opiekuj¹cego siê nim personelu medycznego. W efekcie, nawet pomimo intensywnej
rehabilitacji foniatrycznej, tylko u oko³o 30-50%
pacjentów udaje siê wytworzyæ prze³ykowy g³os
zastêpczy, który jest wydolny socjalnie [1].
Nowe mo¿liwoci rehabilitacji u chorych po
usuniêciu krtani daje zastosowanie protez g³osowych implantowanych pomiêdzy tchawic¹ a prze³ykiem. Pozwalaj¹ one na wykorzystanie powietrza wydechowego z p³uc jako nonika energii dla
powstania g³osu prze³ykowego. Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem protez g³osowych
w Polsce i w Europie s¹ protezy Provox (ATOS Medical Szwecja) [2-5].
Na podstawie licznych analiz wykazano, ¿e zastosowanie protezy g³osowej pozwala na skrócenie czasu rehabilitacji i daje szanse na osi¹gniêcia
g³osu o lepszych parametrach akustycznych od
g³osu prze³ykowego [2,5,6]. Nie jest to jednak
metoda pozbawiona wad, gdy¿ redni czas u¿ytkowania protezy (do jej wymiany) wynosi 3-5 miesiêcy [2,5]. Przyczyn¹ jej niszczenia s¹ kolonizacje
bakteryjne i/lub grzybicze powoduj¹ce niewydolnoæ zastawki protezy, nieszczelnoæ wokó³ protezy i przerost tkanek wokó³ protezy [2,5]. Pomimo
tych ograniczeñ rednio 80% chorych jest zadowolonych z tej metody leczenia i jakoci uzyskanego g³osu [7,8].
Niniejsze badania mia³y na celu ocenê w³asnych dowiadczeñ w rehabilitacji foniatrycznej
pacjentów po laryngektomii ca³kowitej z wszczepion¹ protez¹ g³osow¹ typu Provox, analizê przy-

czyn trudnoci wystêpuj¹cych podczas rehabilitacji oraz opracowanie zasad oceny postêpów rehabilitacji. Zwrócono uwagê na jakoæ ¿ycia chorych po wszczepieniu protezy g³osowej wzglêdem
rehabilitowanych klasycznie.
MATERIA£ I METODY
Badan¹ grupê stanowi³o 11 chorych, których
zakwalifikowano do laryngektomii ca³kowitej
z jednoczesnym wszczepieniem protezy g³osowej
Provox. Pacjenci byli informowani o alternatywnych mo¿liwociach rehabilitacji g³osu i podejmowali decyzjê po zapoznaniu siê z zaletami i wadami ka¿dej z metod. Do grupy tej w³¹czono jedynie
tych chorych, którzy podlegaj¹ systematycznym
kontrolom ambulatoryjnym.
redni wiek w badanej grupie wynosi³ 57,3 lat
(SD 7,2 lat), w grupie znajduj¹ siê 3 kobiety i 8 mê¿czyzn. Zaawansowanie kliniczne choroby okrelono na podstawie badania przedmiotowego i badañ obrazowych. Umiejscowienie procesu nowotworowego w krtani dotyczy³o g³ównie czêci rodkowej, w trzech przypadkach górnej. Charakterystykê kliniczn¹ chorych przedstawiono w tabeli I.
Przy ocenie jakoci ¿ycia wykorzystano dane z grupy porównawczej chorych rehabilitowanych klasycznie tj. po laryngektomii ale bez implantacji
protezy g³osowej. Grupa ta liczy³a 11 chorych
(8 mê¿czyzn i 3 kobiety, redni wiek 59±8 lat).
W analizie postêpów rehabilitacji uwzglêdniono kryterium p³ynnego mówienia, które ocenia
umiejêtnoæ wypowiedzi minimum 24 sylab na jednym wydechu.
Postêpy rehabilitacji foniatrycznej oceniano
w oparciu o zmodyfikowan¹ skalê Harrison
i Robillard-Shultz.

Tabela I. Charakterystyka kliniczna grupy badanej
Nr

Wiek

P³eæ
(tygodnie)

Czas
obserwacji

cTNM*

pTNM**
rak p³askonab³onkowy

HIST-PAT

Lokalizacja guza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

60
56
70
62
46
58
57
59
50
53
59

K
M
M
M
K
M
M
M
M
K
M

72
72
64
61
59
44
18
10
9
7
4

T3N0Mx
T3N0Mx
T2N0Mx
T3N2aMx
T2NxMx
T3N0Mx
T3N1Mx
T2N0Mx
T3N0Mx
T2N0Mx
T2N0M0

T4N0Mx
T4N1Mx
T4N0Mx
T3N0Mx?
T3NxMx
T4N0Mx
T3N1Mx
T2N0Mx
T4N0Mx
T4N0Mx
T3N0Mo

G2
G2
G3
G3
G3
G3
G2
G3
G3
G2
G2

g³onia nadg³onia
g³onia podg³onia
nadg³onia
nadg³onia
nadg³onia
g³onia
g³onia
g³onia i podg³onia
g³onia i podg³onia
g³onia
nadg³onia

* cTNM  kliniczna klasyfikacja tumor-noduli-metastates
** pTNM  pooperacyjna weryfikacja rozpoznania histopatologicznego
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Dla oceny jakoci ¿ycia chorych rehabilitowanych z wykorzystaniem protezy g³osowej i przeprowadzenia analizy porównawczej przebadano
grupê chorych rehabilitowanych klasycznie. Obie
grupy by³y jednorodne pod wzglêdem liczebnoci, p³ci i wieku. Zastosowano testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
które s³u¿¹ do oceny jakoci ¿ycia w psychologii
zdrowia [9].

Czas rozpoczêcia rehabilitacji po zabiegu i czas
uruchomienia protezy u poszczególnych chorych
w analizowanej grupie przedstawia tabela II.
U wiêkszoci chorych pierwszy dzieñ rehabilitacji
by³ równoczenie dniem powstania pierwszych
sylab lub wyrazów (10 chorych). Dwie rehabilitowane chore uruchomi³y protezê póniej tj. jedna z nich po 5 miesi¹cach druga po 6 tygodniach.

WYNIKI
Przebieg pooperacyjny a wczesna rehabilitacja
g³osu

Na podstawie obserwacji chorych przyczyny
trudnoci w rehabilitacji g³osowej podzielono na
psychogenne, ogólne, miejscowe (laryngologiczne)
i foniatryczne.
Najczêciej wystêpowa³y przyczyny psychogenne, takie jak: obawa przed brakiem akceptacji ze
strony rodziny, brak wspó³pracy pacjenta, nadopiekuñczoæ rodziny, brak akceptacji nowego g³osu (ten problem dotyczy g³ównie kobiet). W drugiej kolejnoci rehabilitacjê wyd³u¿a³y nastêpuj¹ce czynniki ogólne: os³abienie, z³a tolerancja wysi³ku jak równie¿ czynniki laryngologiczno-foniatryczne w tym najczêciej dyskoordynacja oddechowo-fonacyjna, hiperfunkcja miêni szyi oraz
trudnoci w uszczelnianiu tracheostomy. Analizê
przyczyn trudnoci w rehabilitacji g³osu u poszczególnych chorych przedstawiono w tabeli III.

W wiêkszoci przypadków rehabilitacjê g³osow¹ rozpoczynano w kilka dni po usuniêciu drenu
¿ywieniowego lub nawet w tym samym dniu.
W przypadkach, w których wyst¹pi³y powik³ania
w okresie pooperacyjnym (tj. przetoka gard³owoskórna lub gard³owotchawicza, zapalenie oskrzeli, cechy niedokrwienia orodkowego uk³adu nerwowego czy napadowy czêstoskurcz nadkomorowy) pocz¹tek rehabilitacji odraczano. Dzieñ rozpoczêcia rehabilitacji by³ pierwszym dniem tworzenia g³osu tchawiczo-prze³ykowego lub nawet
wypowiadanych pierwszych s³ów a¿ u 9 chorych.
Dwoje chorych pierwszego dnia rehabilitacji mówi³o ju¿ swobodnie zdania wielowyrazowe.
Kryterium p³ynnego mówienia w czasie pierwszego miesi¹ca spe³nia³o 6 pacjentów. Przed³u¿ona rehabilitacja konieczna by³a u 4 pacjentów. Jeden pacjent (przypadek nr 9) nie opanowa³ porozumiewania siê przy pomocy protezy w sposób
satysfakcjonuj¹cy. By³ on operowany niedawno
i obecnie jest zakwalifikowany do leczenia uzupe³niaj¹cego (radioterapia), które przerwa³ z powodu nadu¿ywania alkoholu.
Tabela II. Powik³ania okresu pooperacyjnego, czas rozpoczêcia rehabilitacji po zabiegu i czas uruchomienia protezy u poszczególnych chorych w analizowanej grupie
Nr

Powik³ania okresu
pooperacyjnego

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Zapalenie oskrzeli
Przetoka
Bez powik³añ
Bez powik³añ
Przetoka
Bez powik³añ
Przetoka
Bez powik³añ
Zaburzenia kardiologiczne
Zaburzenia neurologiczne
Bez powik³añ

Rozpoczêcie
Uruchomienie
rehabilitacji protezy (pierwsze
po zabiegu dwiêki lub s³owa)
20. doba
40. doba
16. doba
10. doba
42. doba
12. doba
22. doba
14. doba
30. doba
25. doba
14. doba

20. doba
252. doba
16. doba
10. doba
42. doba
12. doba
22. doba
14. doba
30. doba
44. doba
14. doba

Przyczyny trudnoci w rehabilitacji g³osu

Skutecznoæ rehabilitacji g³osu wg skali Harrison
i Robillard-Shultz
Przeprowadzono równie¿ analizê skutecznoci
rehabilitacji g³osu po implantacji protezy tchawiczo-prze³ykowej wg skali Harrison i RobillardShultz (HRS rating scale) [7,10]. Maksymalna liczba punktów mo¿liwych do zdobycia po modyfikacji w³asnej wynosi³a 13 (wed³ug oryginalnej skali
15 punktów). Wyniki oceny skutecznoci rehabilitacji wed³ug tej skali zamieszczono w tabeli IV.
Jakoæ ¿ycia
Dokonano oceny jakoci ¿ycia metod¹ ankietow¹, wykorzystuj¹c skalê Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej Mini-MAC
wg M. Watson, M. Law (2001) [9]. Na podstawie
skali oceniano cztery strategie radzenia sobie
z chorob¹ tj. bezradnoæ-beznadziejnoæ, duch
walki, zaabsorbowanie lêkowe i pozytywne przewartociowanie. Przy pomocy tej skali okrela siê
u ka¿dego chorego styl dzia³añ konstruktywnych
i destrukcyjnych w zetkniêciu siê z chorob¹. Skala
Mini-MAC zawiera 29 stwierdzeñ i pozwala zmierzyæ wczeniej wymieniane strategie radzenia sobie z chorob¹. Wyniki podlegaj¹ interpretacji stosownie do w³aciwoci charakteryzuj¹cych skalê
stenow¹ (wyniki w granicach 1-4 stena traktuje siê
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Tabela III. Przyczyny trudnoci w rehabilitacji foniatrycznej u poszczególnych chorych
Nr

Trudnoci w rehabilitacji
Miejscowe

Psychogenne i ogólne

Foniatryczne

1 Stany depresyjne, trudna sytuacja rodzinna, obawa przed
brakiem akceptacji rodziny, utrata pozycji dominuj¹cej w domu.
Brak akceptacji g³osu tchawiczo-prze³ykowego.
Przewlek³e zapalenie oskrzeli z zaostrzeniami, zapalenie tchawicy.
Os³abienie, znaczny spadek masy cia³a
2 Brak motywacji do mówienia, ogólne os³abienie, spadek wagi cia³a,
akceptacja braku porozumiewania siê przy pomocy g³osu
bez chêci poprawy.
3 Brak motywacji, postawa rodziny nadopiekuñcza

Przeciek wokó³ protezy,
zaka¿enie grzybicze

Dyskoordynacja oddechowo-fonacyjna,
hiperfunkcja miêni szyi, trudnoci
w uszczelnianiu tracheostomy

4 
5 
6 Osoba samotna, bez wsparcia rodziny, wymagaj¹ca du¿ego
zainteresowania zespo³u terapeutycznego
7 
8 
9 Zaburzenia kardiologiczne
Problem alkoholowy
10 Brak akceptacji g³osu, niechêæ do powrotu do ¿ycia z okresu
przedoperacyjnego, spadek masy cia³a, z³a tolerancja wysi³ku.
Zaburzenia neurologiczne
11 Nadopiekuñcza ¿ona


Przetoka


Dyskoordynacja oddechowo-fonacyjna,
hiperfunkcja miêni szyi, trudnoci
w uszczelnianiu tracheostomy


















Trudnoci w szczelnym zamykaniu
tracheostomy, hiperfunkcja miêni szyi,
dyskoordynacja oddechowo-fonacyjna

Obrzêk wejcia do prze³yku Hiperfunkcja miêni gard³a
Przejciowe trudnoci
higieny tracheostomy

 oznacza brak trudnoci w rehabilitacji
Tabela IV. Ocena skutecznoci rehabilitacji u poszczególnych chorych wed³ug skali Harrison i Robillard-Shultz
Nr
badanego

Zdolnoæ do pos³ugiwania siê
mow¹ tchawiczo-prze³ykow¹
(maks. 4 pkt)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4

Kryterium oceny
Jakoæ wytwarzanego g³osu
(maks. 5 pkt.)
5
5
4
5
5
4
5
5
2
5
3

Samodzielna pielêgnacja
protezy i przetoki
(maks. 4 pkt)

Ogó³em

4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
3

13/13
13/13
12/13
13/13
13/13
12/13
13/13
13/13
6/13
11/13
10/13

Tabela V. Ocena jakoci ¿ycia wed³ug skali mini-MAC w grupie badanej (chorzy po implantacji protezy g³osowej) i w grupie porównawczej osób
rehabilitowanych klasycznie

Styl konstruktywny
Styl destrukcyjny

Chorzy po implantacji protezy g³osowej
(n=11)

Chorzy rehabilitowani
klasycznie (n=11)

rednio wg M. Watson, M. Law
dla chorych z rakiem krtani [9]

47,4
29,3

48,8
27,6

35,8*
36,7*

* p<0,01 wzgl. obu grup badanych (dwustronny test t dla zmiennych niepo³¹czonych)
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jako wyniki niskie, a 7-10 jako wysokie) [9]. Im
wy¿szy wynik, tym wiêksze nasilenie zachowañ
charakterystycznych dla danego sposobu zmagania siê z chorob¹ nowotworow¹. Chorzy rehabilitowani w naszym orodku wykazuj¹ znacz¹co
wiêksz¹ chêæ walki z chorob¹ i pozytywne przewartociowanie w obliczu rozpoznania choroby
nowotworowej (tabela V). Z badan¹ grup¹ porównano chorych po laryngektomii rehabilitowanych
klasycznie tj. z wykszta³con¹ mow¹ prze³ykow¹.
W obu grupach uzyskano podobne wyniki. Dodatkowo porównano te grupy z grup¹ wzorcow¹
dla Mini-Mac [9] stwierdzaj¹c, ¿e pacjenci rehabilitowani w naszym orodku wykazuj¹ znacz¹co
wiêksz¹ chêæ walki z chorob¹ i pozytywne przewartociowanie w obliczu rozpoznania choroby
nowotworowej.
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Podobny sposób modyfikacji wykorzystywali inni
autorzy [7].
Chory uzyskuje maks. 4 punkty, je¿eli u¿ywa
mowy tchawiczo-prze³ykowej jako g³ównego sposobu komunikacji, pod wzglêdem jakoci g³osu
(rubryka 2) uzyskuje 5 pkt., gdy g³os jest wytwarzany bez trudnoci, stoma jest szczelnie zas³oniêta a mowa jest zrozumia³a. Przyjêto tutaj dodatkowo, ¿e mowa pacjenta jest zrozumia³a, je¿eli
mo¿e porozumiewaæ siê przez telefon. Ocena samodzielnej pielêgnacji przetoki i protezy obejmuje umiejêtnoæ czyszczenia protezy, rozpoznawanie trudnoci i rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych z protez¹ oraz zamawianie materia³ów
potrzebnych do pielêgnacji protezy i przetoki
(maks. 4 pkt).
Ocena jakoci ¿ycia przy zastosowaniu Skali
Przystosowania Psychicznego Do Choroby NowoDYSKUSJA
tworowej (mini-MAC) wykaza³a, ¿e chorzy rehaRozpoczynaj¹c rehabilitacjê pacjentów po la- bilitowani w naszym orodku wykazuj¹ du¿¹ chêæ
ryngektomii ca³kowitej z wszczepion¹ protez¹ g³o- walki z chorob¹ i pozytywne przewartociowanie
sow¹ zespó³ kliniki by³ przygotowany do tych dzia- w obliczu rozpoznania choroby nowotworowej.
³añ i oczekiwano na ich szybkie efekty. Okaza³o Uwa¿amy, ¿e jest to zwi¹zane z tym, ¿e badanie
siê jednak, ¿e na sukcesy rehabilitacji g³osowej objê³o pacjentów aktywnie dzia³aj¹cych w stowanale¿a³o poczekaæ d³u¿ej ni¿ zak³adano pocz¹t- rzyszeniu integracyjno-rehabilitacyjnym, czyli te
osoby, które chc¹ podj¹æ starania o swoje zdrokowo.
wie. Natomiast porównanie dwóch grup chorych
Ustalono, ¿e satysfakcjonuj¹ca rehabilitacja porehabilitowanych ró¿nymi metodami nie wykazazwoli pacjentowi na swobodne wypowiadanie
³o znacz¹cych ró¿nic w ogólnej ocenie jakoci ¿y24 sylab na jednym wydechu. Dodatkowo pacjent
cia. Mog³o to wynikaæ ze cis³ej integracji pacjenpowinien stosowaæ mowê tchawiczo-prze³ykow¹
tów po laryngektomii w ramach stowarzyszenia i
jako podstawowy sposób porozumiewania siê
z opieki psychologa nad ca³¹ grup¹. Wyniki anz otoczeniem rezygnuj¹c z pseudoszeptu, nadmierkiety przeprowadzone u naszych chorych porównych gestów czy mimiki. Mowa jego powinna byæ
nano te¿ z wynikami z grupy referencyjnej popuzrozumia³a dla otoczenia, pozbawiona szumów
lacji chorych po laryngektomii ca³kowitej potwierz tracheostomy. Pacjent powinien poznaæ zasady
dzaj¹c, ¿e nasi chorzy uzyskuj¹ wy¿sz¹ jakoæ ¿yfunkcjonowania protezy, umieæ identyfikowaæ
cia po zabiegu (niezale¿nie od sposobu rehabilitaewentualne problemy z ni¹ zwi¹zane a do swoich
cji). Mo¿na w tym przypadku wyjaniaæ to lepsz¹
codziennych czynnoci w³¹czyæ dba³oæ o protezê.
integracj¹ chorych i kompleksow¹ opiek¹ specjaDla zapewnienia porównywalnoci ocen po- listów [12].
miêdzy poszczególnymi chorymi wykorzystano
skalê opracowan¹ przez Jill Harrison i Judith Robillard-Shultz [10]. Przydatnoæ jej zosta³a zwery- WNIOSKI
1. Trudnoci w rehabilitacji chorych po laryngekfikowana w przypadku chorych z protez¹ Provox
tomii mog¹ wynikaæ z wielu przyczyn, w tym
a tak¿e innymi rodzajami protez wszczepionymi
psychogennych.
przez ró¿nych autorów [5,7,11]. Oryginalna skala
2. Spotkania integracyjne pacjentów znacznie
pozwala na uzyskanie maksymalnie 15 punktów,
pomagaj¹ w ich rehabilitacji i korzystnie wp³yktóre s¹ zwi¹zane z u¿ywaniem mowy tchawiczowaj¹ na jakoæ ich ¿ycia po zabiegu.
prze³ykowej przy pomocy zastawki tracheostomij3.
Wydaje siê, ¿e skala Harrison i Robillard-Shultz
nej oraz mo¿liwoci¹ samodzielnej wymiany propowinna
staæ siê podstawowym, ujednolicotezy. Wydaje siê, ¿e w Polsce stosowanie zastawki
nym narzêdziem oceny chorych po laryngektchawiczo-prze³ykowej nie jest jeszcze rozpotomii i implantacji protezy g³osowej w Polsce.
wszechnione ze wzglêdu na cenê. Sk³oni³o to nas
Umo¿liwi
to standaryzacjê i porównywanie
do zmodyfikowania oryginalnej skali HRS do
wyników
w
poszczególnych orodkach i omamo¿liwoci maksymalnego zdobycia 13 punktów.
wianie napotykanych problemów.
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