LISTY
DO JREDAKCJI
Zimmer-Nowicka
i wsp. Cele i zadania £ódzkiego Stowarzyszenia Chorych Laryngektomowanych

159

Cele i zadania £ódzkiego Stowarzyszenia Chorych
Laryngektomowanych
Aims and tasks of the Laryngectomee Association in £ód
JOANNA Z IMMER-NOWICKA 1,2/, EL¯BIETA NARZEKALAK 2/, DARIUSZ KACZMARCZYK 2/, IZABELA NIEDWIECKA 2/,
ALINA MORAWIEC-BAJDA 1,2/
1/
2/

Oddzia³ Kliniczny Chirurgii Nowotworów G³owy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w £odzi
Oddzia³ Laryngologii Onkologicznej w Regionalnym Orodku Onkologicznym w £odzi

Pomoc udzielana chorym laryngektomowanym musi byæ wielodyscyplinarna i kompleksowa, ale nawet najbardziej troskliwy i fachowy
personel nie zast¹pi wsparcia, jakiego chorzy mog¹ sobie sami udzieliæ.
Jest to powodem tworzenia na ca³ym wiecie licznych stowarzyszeñ
chorych po ca³kowitej laryngektomii. Artyku³ opisuje w³asne
dowiadczenia w tworzeniu takiego stowarzyszenia, realizacjê jego
celów i zadañ oraz ukazuje korzystny wp³yw udzia³u chorych
w dzia³alnoci stowarzyszenia.
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Wstêp

A support of the patients who underwent laryngectomy has to be
multidisciplinary and comprehensive. However, even the most caring
and professional medical personnel cannot be a substitute of the help
which could be received from other patients with the same medical
diagnosis. Therefore, numerous associations of the laryngectomees
continue to emerge all around the world. The article describes our
own experience with creation of such association, its aims and actions.
We also show the advantages of the patients involvement in the
activities of the association.
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G³owy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w £odzi,
Chorzy po ca³kowitym usuniêciu krtani znaj- który istnieje od 2004 roku s¹ nowotwory z³oliduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji ¿yciowej, gdy¿ we krtani. Najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ chorzy na
raka krtani z zaawansowaniem klinicznym w stopwykonana u nich laryngektomia prowadzi do
trwa³ego inwalidztwa. Pomoc udzielana takim cho- niu III i IV, co powoduje koniecznoæ radykalnego
leczenia operacyjnego i uzupe³niaj¹cej radioterarym musi byæ wielodyscyplinarna i kompleksowa
[1], ale nawet najbardziej troskliwy i fachowy per- pii. Takie postêpowanie lecznicze skutkuje powstasonel nie zast¹pi wsparcia, jakie chorzy mog¹ so- niem inwalidztwa i chorzy ci na sta³e oddychaj¹
przez tracheostomê, utracili narz¹d fonacyjny, nie
bie sami udzieliæ [2]. Pozwala ono chorym przejæ
przez trudny okres rehabilitacji i u³atwia osi¹gn¹æ maj¹ mo¿liwoci pobudzania narz¹du wêchu
a wiêc nie odczuwaj¹ wra¿eñ wêchowych, a tak¿e
dobre wyniki w komunikacji z otoczeniem za pomoc¹ g³osu. Na wiecie powstaj¹ liczne stowarzy- maj¹ os³abiony smak. Z powodu braku krtani,
szenia laryngektomowanych, w wiêkszoci oparte która równie¿ pe³ni rolê zwieracza dróg oddechowych, maj¹ os³abiony odruch kaszlowy i zmniejna ochotniczej pracy ich cz³onków i opiekuj¹cego
szon¹ si³ê parcia. Taki zakres dysfunkcji powodusiê nimi personelu medycznego [3].
je du¿e problemy emocjonalne i spo³eczne [4].
Chorzy trac¹ swoj¹ pozycjê w rodzinie i w rodoHistoria powstania Stowarzyszenia
wisku zawodowym. Bardzo czêsto po zakoñczeNajczêstsz¹ przyczyn¹ hospitalizacji chorych niu leczenia szpitalnego demonstruj¹ postawê
w Oddziale Klinicznym Chirurgii Nowotworów ucieczki w chorobê i rzadko podejmuj¹ samodziel-
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n¹ chêæ rehabilitacji. Najwa¿niejszym zaburzeniem powsta³ym w wyniku leczenia operacyjnego
jest utrata werbalnego sposobu porozumiewania
siê. Klasyczna rehabilitacja foniatryczna, która
polega na opanowaniu g³osu prze³ykowego pozwala osi¹gn¹æ sukces u oko³o 30-50% pacjentów.
Z kolei rehabilitacja chirurgiczna, polegaj¹ca na
implantacji protezy g³osowej pomiêdzy prze³ykiem
a tchawic¹ pozwala na osi¹gniêcie sprawnego sposobu porozumiewania siê u wiêkszoci chorych
(95%) [5].
W 2005 roku wdro¿ono w naszym oddziale
now¹ metodê rehabilitacji g³osu pacjentów laryngektomowanych z wykorzystaniem protezy g³osowej PROVOX (ATOS Medical Szwecja). Pacjenci byli
objêci opiek¹ lekarsk¹ oraz psychologiczn¹
w okresie przed i pooperacyjnym. Porady lekarskie
i psychologiczne kontynuowane by³y ambulatoryjnie przez ca³y okres rehabilitacji g³osu, a¿ do
uzyskania przez chorego zadawalaj¹cego sposobu porozumiewania siê. Obecnie wiêkszoæ chorych korzysta z regularnych, comiesiêcznych kontroli lekarskich.
Rozpoznanie choroby, a szczególnie nowotworowej, skutkuje nawi¹zaniem szczególnych relacji
pomiêdzy chorymi. Pacjenci dziel¹ siê informacjami dotycz¹cymi przebiegu leczenia, wymieniaj¹ siê
dowiadczeniami zarówno z okresu choroby, jak
równie¿ informuj¹ siê o swojej sytuacji ¿yciowej,
poprzedzaj¹cej zachorowanie.
Wykorzystuj¹c zaobserwowane, korzystne wzajemne relacje pomiêdzy chorymi, w maju 2005 roku
zawi¹za³a siê przy Regionalnym Orodku Onkologii w £odzi grupa inicjatywna, która postawi³a
sobie za cel stworzenie £ódzkiego Stowarzyszenia
Laryngektomowanych. Grupa uzyska³a pomoc
merytoryczn¹ ze strony lekarza foniatry i psychologa klinicznego. Sporód zebranych chorych wy³oniono, drog¹ wyborów, 3-osobowy zespó³ osób
kieruj¹cych pracami grupy inicjatywnej.
Grupa wyznaczy³a sobie jako podstawowe nastêpuj¹ce zadania:
 ustalenie prac niezbêdnych do powo³ania Stowarzyszenia
 stworzenia statutu Stowarzyszenia
 rejestracjê Stowarzyszenia.
Z pomoc¹ Dyrekcji Regionalnego Orodka Onkologicznego nast¹pi³o ustalenie miejsca spotkañ
Stowarzyszenia i siedziby jego Zarz¹du na terenie
Orodka Onkologicznego. Intensywne dzia³ania
grupy inicjatywnej zaowocowa³y powo³aniem
Zarz¹du £ódzkiego Stowarzyszenia Laryngektomowanych we wrzeniu 2005r.
Ustalono harmonogram spotkañ. Za cele Stowarzyszenie obra³o:
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1. objêcie opiek¹ pacjentów laryngektomowanych i ich rodzin;
2. pomoc w zaspakajaniu ich potrzeb emocjonalnych i socjalnych;
3. wymianê dowiadczeñ miêdzy pacjentami
w zakresie funkcjonowania ich jako osób
niepe³nosprawnych;
4. propagowanie zachowañ prozdrowotnych,
profilaktykê i edukacjê zdrowotn¹ wród
cz³onków Stowarzyszenia i ich rodzin.
£ódzkie Stowarzyszenie Laryngektomowanych
spotyka siê regularnie od maja 2005 roku do chwili
obecnej. Organizuje spotkania cykliczne raz w miesi¹cu z udzia³em pacjentów, ich rodzin i zaproszonych goci. Goæmi stowarzyszenia byli m.in.:
 Dyrektor Regionalnego Orodka Onkologii,
 Ordynator Oddzia³u Klinicznego Chirurgii Nowotworów G³owy i Szyi,
 Rzecznik ds. Osób Niepe³nosprawnych przy
Urzêdzie Miasta £odzi (23.10.2005),
 Przedstawiciel Firmy Rovers Polska 3.10.2005,
11.05.2006,
 przedstawiciele firm farmaceutycznych,
 cz³onkowie stowarzyszenia laryngektomowanych dzia³aj¹cego przy Szpitalu Klinicznym
nr 1 im. Barlickiego.
W miarê zg³aszanych przez Zarz¹d problemów
cz³onków Stowarzyszenia, lekarz foniatra i psycholog kliniczny omawiali specjalistyczne zagadnienia. Najwa¿niejszymi poruszanymi tematami na
zebraniach by³y:
1. higiena tracheostomy i rurki tracheostomijnej,
2. profilaktyka zaka¿eñ dolnych dróg oddechowych,
3. omówienie rehabilitacji g³osu po usuniêciu
krtani,
4. omówienie podstaw kwalifikacji do implantacji protezy g³osowej,
5. omówienie zasad higieny protezy g³osowej,
6. ¿ywienie w chorobach nowotworowych,
7. czynniki rakotwórcze w chorobach górnych
dróg oddechowych.
Wród tematów czêci psychologicznej dominowa³a problematyka sposobów przystosowania
siê do rodowiska w wyniku niepe³nosprawnoci
oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.
Osi¹gniêcia Stowarzyszenia
Ka¿de stowarzyszenie ma charakter spo³ecznoci zorientowanej na zaspokojenie celu grupy.
Grupa pacjentów laryngektomowanych nie ma
cech grupy terapeutycznej, niemniej wymaga zwykle pomocy psychologa. Pacjenci w ró¿nym wieku, ró¿nych zawodów, ró¿nej p³ci razem uczestnicz¹ w spotkaniach. Przedstawiaj¹ i rozwi¹zuj¹ pro-
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blemy z w³asnego ¿ycia np. dotycz¹ce zachorowania, sposobów radzenia sobie w nowej sytuacji
¿yciowej tzn. w roli osoby niepe³nosprawnej, zagro¿onej utrat¹ zdrowia, a nawet ¿ycia.
Spo³ecznoæ ta umo¿liwia ka¿demu nowemu
cz³onkowi zebranie informacji zwrotnych o ewen-
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tualnym nieprzystosowaniu, zachêca do zdobycia pogl¹du na w³asne problemy i na w³asny udzia³
w ich rozwi¹zaniu. Spo³ecznoæ pozwala æwiczyæ
w³aciwe, bardziej przystosowane sposoby zachowania siê. Stowarzyszenie preferuje pomoc powierzchown¹ lub podtrzymuj¹c¹ bez dokony-

Cz³onkowie £ódzkiego Stowarzyszenia Laryngektomowanych w czasie spotkania Noworocznego w styczniu 2006 r.
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wania g³êbszej analizy, niezbêdnej w psychoterapii. Spotkania stowarzyszenia nie maj¹ cech grupy terapeutycznej ani celu psychoterapii grupowej.
Praca psychologa ma charakter pomocniczy tzn.
psycholog towarzyszy podstawowemu leczeniu
choroby nowotworowej (zabieg operacyjny, radioi/lub chemioterapia, rehabilitacja foniatryczna).
Pomoc psychologa jest dodatkow¹, uzupe³niaj¹c¹ form¹ wsparcia zarówno dla grupy, jak i pacjenta indywidualnego. Tylko nieliczni pacjenci
oczekuj¹ lub wymagaj¹ (w ocenie zespo³u medycznego) pracy terapeutycznej celem zmiany postawy wobec choroby nowotworowej, b¹d pomocy w funkcjonowaniu w nowej sytuacji ¿yciowej
ze wzglêdu na powsta³¹ niepe³nosprawnoæ. Zagadnienie przystosowania siê do niepe³nosprawnoci jest bardzo skomplikowane. Na powodzenie procesu przystosowywania siê wp³ywa nie tylko rodzaj (g³êbokoæ, rozleg³oæ niepe³nosprawnoci), ale równie¿ ca³a gama zasobów emocjonalnych, spo³ecznych i fizycznych, jakimi dysponowa³ ka¿dy z pacjentów w okresie sprzed zachorowania. Ocena stanu emocjonalnego pacjenta
warunkuje motywacje wychodzenia z inwalidztwa i przyjmowania mo¿liwie jak najlepszego
funkcjonowania przy uwzglêdnieniu niepe³nosprawnoci.
Stowarzyszenie z pomoc¹ psychologa i lekarza ma kszta³towaæ po¿¹dane postawy rodzin
i szeroko rozumianego otoczenia wobec osób po
laryngektomii, tak aby sprzyjaæ ich rehabilitacji i rewalidacji.
Wród cz³onków stowarzyszenia przeprowadzilimy badania jakoci ¿ycia przy u¿yciu Skali
Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej Mini-MAC. Skala ta jest powszechnie stosowana w Polsce u chorych z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Wyniki badañ przedstawio-
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no w niedawnym artykule [6] oraz w doniesieniu
wyg³oszonym podczas XLII Krajowego Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów G³owy i Szyi w Poznaniu w 2006 roku. Wskazuj¹ one, ¿e w porównaniu do chorych, którzy nie
korzystaj¹ ze wzajemnego wsparcia w ramach grupy (stowarzyszenia) jakoæ ¿ycia pacjentów aktywnie zaanga¿owanych w dzia³alnoæ stowarzyszenia jest istotnie wy¿sza.
Podsumowanie dzia³alnoci stowarzyszenia
Podsumowuj¹c dotychczasowe osi¹gniêcia Stowarzyszenia na podkrelenie zas³uguje:
1. Aktywizacja spo³eczna chorych.
2. Bezinteresowna sta³a pomoc chorym przebywaj¹cym w oddziale.
3. Sta³e zwiêkszanie liczby cz³onków stowarzyszenia.
4. Regularne uczestnictwo w comiesiêcznych spotkaniach.
5. Du¿e zaanga¿owanie w przygotowywaniu
spotkañ i prowadzenie dokumentacji stowarzyszenia.
6. Pomoc w rehabilitacji g³osu protezowego po
laryngektomii u nowych chorych.
7. Czynne uczestnictwo w rehabilitacji g³osu
prze³ykowego.
8. Nawi¹zywanie przyjani wród cz³onków stowarzyszenia.
9. Udzia³ w seminariach dla studentów Uniwersytetu Medycznego dotycz¹cych rehabilitacji
w onkologii.
Powstawanie stowarzyszeñ, które dzia³aj¹ na
rzecz osób niepe³nosprawnych i wp³ywaj¹ na poprawê objawow¹, ust¹pienie choroby, normalizacjê zachowania oraz sprawne funkcjonowanie
spo³eczne i emocjonalne chorego, zas³uguje na
nasze zrozumienie, zaanga¿owanie i wsparcie.
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