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29. Rehabilitacja logopedyczna 
 

 

 
mgr Sylwia Jezierska 
neurologopeda, specjalista 
wczesnej interwencji 
logopedycznej 
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29.2. Czym jest konsultacja/terapia logopedyczna i do kogo 
jest kierowana? 

Konsultacja/terapia logopedyczna jest integralną częścią oddziaływań 
leczniczych i terapeutycznych jakimi objęty jest pacjent, zarówno 
w trakcie leczenia onkologicznego, jaki po jego zakończeniu. Inwazyjne 
leczenie onkologiczne obejmujące leczenie neurochirurgiczne, 
chirurgiczne, radioterapię, chemioterapię lub radiochemioterapię, 
w znaczący sposób może przyczynić się do powstania zaburzeń 
czynności wielu układów i narządów związanych z mową, fonacją, 
połykaniem i komunikacją. Logopeda ściśle współpracuje 
z Interdyscyplinarnym Zespołem Specjalistów, w skład którego 
wchodzą: lekarz onkolog, otolaryngolog, dietetyk, fizjoterapeuta, 
psycholog. 
Celem terapii logopedycznej jest zminimalizowanie skutków 
ubocznych zastosowanego leczenia, jak i samego przebiegu procesu 

Terapia logopedyczna skierowana jest do pacjentów: 

1. Z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego 

2. Z nowotworami głowy i szyi 

3. Po całkowitym usunięciu krtani (laryngektomii całkowitej) 

4. Z zaburzeniami głosu w wyniku przebytego leczenia 
chirurgicznego i onkologicznego nowotworów tarczycy 
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chorobowego, poprzez wdrożenie odpowiednich działań 
profilaktycznych i terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych 
możliwości psychofizycznych pacjenta. 

29.3. Informacje dla pacjentów z nowotworami 
ośrodkowego układu nerwowego 

U pacjentów z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) 
rodzaj guza, jego lokalizacja, a także podjęte leczenie (operacja 
neurochirurgiczna, zastosowanie radioterapii, chemioterapii lub 
radiochemioterapii) może wpłynąć na wystąpienie objawów afazji, 
czyli utraty zdolności chorego do mówienia. Stan ten dotyczy 
pacjenta, który uprzednio mówił, wyrażał swoje myśli i rozumiał co do 
niego mówią inni. 
 
Afazja pojawia się w formie różnorodnych zaburzeń w mówieniu czy 
rozumieniu wypowiedzi. Często diagnozowany jest charakter 
mieszany afazji tzn. pacjent może mieć trudności zarówno 
w mówieniu, jak i w rozumieniu mowy. Zaburzenia mowy, jeśli 
występują, charakteryzować mogą się zmiennością objawów, w tym 
także spontanicznym ich ustępowaniem. 
 
Obserwuje się dynamikę objawów, od wczesnych, głębokich zaburzeń 
związanych z np. przeprowadzoną operacją neurochirurgiczną, po 
utrzymującą się tzw. anomię, czyli trudność w przypominaniu słów. 
Najcięższa postać afazji, nazywana jest globalną albo całkowitą. 
Pacjent wypowiada niezrozumiałe słowa czy zbitki głosek lub nie mówi 
wcale. Rozumie tylko proste, krótkie komunikaty, lub nie rozumie 
kierowanych do niego komunikatów. 
 
Afazja może mieć różne oblicza, nie należy jej traktować jako odrębny 
problem, ponieważ trudność w komunikowaniu się wpływa na 
dotychczasowy styl życia człowieka i jest zupełnie nową sytuacją, na 
którą ani chory, ani jego bliscy nie byli przygotowani i będą zmagać się 
z nią przez wiele miesięcy lub lat. 
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Diagnoza logopedyczna zaburzeń mowy i komunikacji (afazji): 
- jest wieloetapowa, a jej wyniki pozwalają określić rodzaj 

występującej afazji, stopień zaawansowania, a także ewentualne 
występowanie zaburzeń czynności czytania, pisania, liczenia, 
poczucia czasu, pamięci, orientacji przestrzennej, pamięci 
i koncentracji; 

- pozwala na wdrożenie oddziaływań rehabilitacyjnych 
umożliwiających jak najszybsze i najskuteczniejsze 
komunikowanie się pacjenta z otoczeniem. 

U pacjentów mogą pojawić się inne zaburzenia mowy i komunikacji 
(tzw. pragnozja), które objawiają się trudnościami w interpretowaniu 
i realizowaniu reguł komunikacyjnych: społecznych, sytuacyjnych 
i pragmatycznych. Pacjent może mieć trudności z wyrażaniem 
własnych emocji oraz z właściwym odczytywaniem ekspresji 
w wypowiedziach innych osób. Zaburzone bywa także rozumienie 
dowcipów czy przysłów. Mowa pacjenta może być monotonna 
i pozbawiona emocjonalnych cech. 
 
Terapia logopedyczna z wymienionymi powyżej zaburzeniami mowy 
i komunikacji: 
- uzależniona jest od wyników diagnozy, stanu klinicznego pacjenta; 
- warunków i czasu, w jakich powinna się odbywać; 
- przebiega przy zaangażowaniu rodziny i najbliższego otoczenia 

pacjenta; 
- realizuje program oparty na podejściu możliwym do zastosowania 

w codziennym funkcjonowaniu pacjenta. 
Uszkodzeniom OUN mogą towarzyszyć inne objawy, takie jak: 
niezdolność do rozpoznawania przedmiotów za pomocą zmysłów, 
trudności z rozpoznawaniem znajomych twarzy, niezdolność do 
rozpoznawania lub umiejscowienia części własnego ciała, do 
wykonywania właściwej sekwencji ruchów składających się na złożoną 
czynność ruchową, zaburzenia pamięci, zniekształcanie słów pisanych 
i nierozumienie czytanego tekstu, trudności w wykonywaniu operacji 
matematycznych itp. 
 
W następstwie lokalizacji guzów w okolicy np. pnia mózgu, mogą 
występować zaburzenia mowy o typie dyzartrii. Warto podkreślić, że 
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rozumienie mowy w dyzartrii jest zachowane, podobnie jak forma 
gramatyczna czy treść wypowiedzi. Cechą charakterystyczną jest brak 
wyrazistości mowy, która sprawia, że mowa staje się bełkotliwa i jest 
bardzo trudna do zrozumienia przez otoczenie. Towarzyszą tym 
objawom różne wzorce oddechowe np. spłycenie oddechu, 
niedostosowanie głębokości wdechu na początku wypowiedzi do 
przewidywanej długości wypowiedzi, czy nabieranie powietrza 
w nieodpowiednim momencie. Charakterystyczne są również 
zaburzenia możliwości ,,głosowych” pacjenta np. trudności 
w kontrolowaniu wysokości tonu i głośności mowy, zaniki głosu, 
zmiany jego jakości i siły. 
 
Zaburzeniom dyzartrii mogą towarzyszyć pogorszenie słuchu 
u pacjenta, czy trudności w połykaniu. 
 
Rehabilitacja logopedyczna z objawami niezrozumiałej dla otoczenia 
mowy (mowa dyzartryczna): 
- odbywa się indywidualnie; 
- poprzedzona jest dokładną diagnozą logopedyczną; 
- dąży do zminimalizowania trudności w sferze oddechowej 

i fonacyjnej poprzez usprawnianie narządów artykulacyjnych, 
synchronizację oddechowo- fonacyjno- artykulacyjną; 

- w przypadku, gdy sposób realizacji mowy jest silnie zaburzony, 
przez co mowa jest niezrozumiała, możliwe jest rozważenie 
wprowadzenia alternatywnego systemu porozumiewania się. 

W przypadku występowania większych guzów może wystąpić 
niedowład nerwu trójdzielnego, objawiający się drętwieniem jednej 
części twarzy, pieczeniem języka i osłabieniem mięśni żwaczy, co 
prowadzi do pogorszenia wyrazistości wymowy. Mogą pojawić się 
zaburzenia czynności nerwu twarzowego, którego objawami są 
skurcze bądź niedowład mięśni mimicznych. Wyżej wymienionym 
objawom mogą towarzyszyć także zaburzenia połykania (dysfagia), 
dyzartria czy chrypka. 

29.4. Informacje dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi 

U pacjentów z nowotworami głowy i szyi każdy rodzaj leczenia 
(leczenie chirurgiczne, radioterapią, chemioterapią lub poprzez 
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połączenie tych metod) może mieć negatywny wpływ na funkcję 
połykania, mowy, komunikacji, zniekształceń i zmian w wyglądzie 
zewnętrznym pacjenta, występowanie szczękościsku utrudniającego 
prawidłowe utrzymanie higieny jamy ustnej, odżywienie.  
 
Zastosowanie intensywnego leczenia radioterapeutycznego powoduje 
pojawienie się odczynu popromiennego, który ze względu na czas 
ujawnienia się dzieli się na wczesny oraz późny. Do wczesnych 
odczynów miejscowych zaliczane są rumień skóry i zapalenie błon 
śluzowej, natomiast do miejscowych późnych zwłóknienia tkanek 
mięśniowych, tworzenie przetok w miejscach pooperacyjnych 
i napromienianych, także popromienna martwica żuchwy. Pacjenci 
zmagają się ze stale utrzymującą się suchością błony śluzowej jamy 
ustnej, która wymaga szczególnej pielęgnacji i higieny. Stopień 
występującego odczynu popromiennego determinuje rodzaj 
podjętych oddziaływań i strategii terapeutycznych zarówno w trakcie, 
jak i po zakończeniu leczenia onkologicznego. 
 
Zmiany strukturalne w obrębie twarzoczaszki, jamy ustnej, krtani 
prowadzą do zmian związanych ze sposobem mówienia, oddychania, 
połykania. Nowoczesna chirurgia rekonstrukcyjna stawia sobie za cel 
przywrócenie funkcji połykania, mowy i oddychania. 
 
Objawy towarzyszące zaburzeniom połykania: 
- wyciekanie płynów/ pokarmu z jamy ustnej; 
- trudności żuciu, gryzieniu, tworzeniu kęsa pokarmowego; 
- trudności w zainicjowaniu połknięcia; 
- trudność w przejściu pokarmu z jamy ustnej do gardła; 
- krztuszenie w trakcie, lub po posiłku; 
- zalegania pokarmu w gardle, trudności w odkrztuszaniu i inne. 
 
Rehabilitacja logopedyczna zaburzeń połykania zależy: 
- od stopnia nasilenia zaburzeń połykania i ich rodzaju; 
- możliwości i indywidualnych potrzeb pacjenta; 
- zaleceń lekarskich; 
- współpracy wielu specjalistów tj. lekarza onkologa, 

otolaryngologa, dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa. 
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Zasadniczo rehabilitacja obejmuje: 
- diagnozę przyczyny trudności w połykaniu; 
- korektę postawy ciała podczas przyjmowania posiłków; 
- naukę specjalnych technik połykania, usprawniających akt 

połykania i ochronę dróg oddechowych przed zachłyśnięciem; 
- dostosowanie konsystencji pokarmów przyjmowanych przez 

pacjentów;  
- zastosowanie odpowiednich pomocy do jedzenia/ karmienia; 
- stosowanie specjalnych ćwiczeń oddechowych, głosowych 

i usprawniających mięśnie artykulacyjne; 
- monitorowanie w czasie skuteczności wdrożonych oddziaływań 

rehabilitacyjnych i leczniczych. 
 
Rehabilitacja logopedyczna u pacjentów po zabiegach 
rekonstrukcyjnych w obszarze obwodowej części aparatu mowy, 
stwarza pacjentowi możliwość tworzenia mowy w zmienionych 
warunkach anatomiczno-czynnościowych. Jakość tworzonego dźwięku 
nie zawsze jest zadowalająca, jednak potrzeba komunikowania się 
pacjenta z otoczeniem powoduje korzystanie z możliwości 
kompensacyjnych w jamie ustno-gardłowej. Kompensacja zależy od 
sprawności pozostawionych struktur anatomicznych oraz przebiegu 
leczenia. W przypadku braku możliwości lub ograniczenia komunikacji 
werbalnej stosuje się metody alternatywne takie jak: znaki graficzne, 
gesty, czy wykorzystanie urządzeń np. komputera. 

29.5. Informacje dla pacjentów po chirurgicznym usunięciu 
krtani (laryngektomii całkowitej) 

Najpoważniejszym następstwem przeprowadzonej laryngektomii 
całkowitej jest utrata mowy, skrócenie drogi oddechowej oraz 
konieczność życia z wytworzoną tracheostomią. Zmiana dotyczy także 
komfortu spożywania posiłków, z powodu popromiennej suchości 
śluzówek w jamie ustnej, utraty węchu, czy upośledzonego odruchu 
kaszlowego. Pacjenci oczekują w pierwszej kolejności pomocy 
w zakresie opanowania mowy zastępczej i wsparcia emocjonalnego.  
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Przebieg rehabilitacji głosu pacjenta uzależniony jest od jego decyzji 
dotyczącej wyboru metody rehabilitacyjnej: nauki mowy przełykowej, 
tworzenia mowy i głosu przy wytworzonej przetoce tchawiczo-
przełykowej z zastosowaniem protezy głosowej, czy też 
z zastosowaniem protezy elektronicznej. 
 
Przed przystąpieniem do nauki mowy przełykowej lekarz laryngolog 
(foniatra) powinien wykluczyć przeciwwskazania do ćwiczeń. Należą 
do nich: ostre podrażnienia wokół tracheostomy, krwawienia, 
przerzuty i inne określone przez specjalistę.  
 
Przed przystąpieniem do nauki mowy przełykowej lekarz laryngolog 
(foniatra) powinien wykluczyć przeciwwskazania do ćwiczeń. Należą 
do nich: ostre podrażnienia wokół tracheostomy, krwawienia, 
przerzuty i inne określone przez specjalistę. 
 
Logopeda zbierze szczegółowy wywiad z pacjentem, a następnie 
przeprowadzi wstępne i szczegółowe badanie obejmujące objawy 
choroby, codzienne czynności życiowe, funkcje pokarmowe, 
możliwości uczenia się i podejmowania ćwiczeń, tor oddechowy, 
ruchomość aparatu artykulacyjnego itp. Na podstawie wyników 
badania chory zostanie objęty indywidualną terapią logopedyczną. 
 
Schemat rehabilitacji logopedycznej w celu wytworzenia mowy 
przełykowej uwzględnia: 
- ćwiczenia oddechowe; 
- ćwiczenia rozluźniające obręcz barkową; 
- ćwiczenia artykulacji; 
- ćwiczenia mowy przełykowej. 
 
Dodatkowym elementem terapii logopedycznej jest trening mający na 
celu odzyskanie przez pacjenta smaku i węchu. Ćwiczenia 
(przykładowo) tzw. ,,uprzejmego ziewania”, czyli ziewania 
z zamkniętymi ustami, czy trening identyfikacji różnych zapachów, 
mają pomóc w umiejętności automatyzacji wprowadzania powietrza 
do jamy nosowej. 
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W Polsce prężnie działa Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych.  
Program funkcjonowania oddziałów regionalnych obejmuje: 
- zapewnienie kompleksowej rehabilitacji, 
- pomoc w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego, 
- organizację turnusów rehabilitacyjnych. 

29.6. Informacje dla pacjentów z zaburzeniami głosu w 
wyniku przebytego leczenia chirurgicznego i 
onkologicznego nowotworów tarczycy  

Diagnozę zaburzeń głosu, w tym diagnozę różnicową, przeprowadza 
lekarz foniatra (otolaryngolog), natomiast diagnoza logopedyczna 
uzupełnia rozpoznanie lekarskie w celu zdobycia niezbędnych 
informacji do skonstruowania programu terapeutycznego. 
 
Logopeda przeprowadza obserwację, podczas której poddaje ogólnej 
ocenie: 
- napięcie mięśni szyi, ramion, barków i brzucha wpływających na 

zaangażowanie poszczególnych mięśni oddechowych; 
- tor oddechowy w oddychaniu spoczynkowym i dynamicznym, 
- fazę wdechową i wydechową; 
- regularność oddechu, a także komfort pacjenta podczas 

wykonywania czynności oddechowych; 
- motorykę warg, języka, stawów skroniowo- żuchwowych oraz 

aktywność mięśni mimicznych, podniebienia i gardła, czynność 
jam rezonacyjnych i ułożenie krtani; 

- nastawienie głosowe opierając się na własnych wrażeniach 
słuchowych i wzrokowych oraz wrażeniach pacjenta; 

- czynność rezonatorów głosowych wykorzystując zadania głosowe, 
wymagające od pacjenta zmiany natężenia i wysokości głosu; 

- barwę głosu w oparciu o zadania głosowe uwzględniające 
wyrażanie emocji podczas czytanych tekstów wyrażających 
emocje i intencje. 

Terapia logopedyczna zaburzeń głosu wymaga współpracy z lekarzem 
foniatrą, a także innymi specjalistami np. fizjoterapeutą, 
psychologiem. 
 



S t r o n a  | 191 

 
Strategia postępowania zależy od przyczyn zaburzeń głosu oraz 
indywidualnych uwarunkowań psychicznych pacjenta. W terapii 
istotna jest kolejność wprowadzanych bloków ćwiczeń: opanowanie 
i utrwalenie prawidłowego oddychania, kształtowanie prawidłowych 
nawyków fonacyjnych, podnoszenie sprawności artykulacyjnej, 
regulacja napięcia mięśniowego, poprawa autokontroli czynności 
emisyjnych. 
 
Czas trwania terapii jest zindywidualizowany i zależy od wielu 
czynników min. stanu zdrowia pacjenta, przyczyny zaburzeń, wieku 
pacjenta itp. Na różnych etapach terapii wskazane jest stosowanie 
metod, technik oraz ćwiczeń relaksacyjnych i regulujących napięcie 
mięśniowe. 

29.7. W jaki sposób uzyskać skierowanie na 
diagnozę/terapię logopedyczną? 

Konsultacja/terapia logopedyczna dostępna jest dla pacjenta na 
wszystkich etapach leczenia onkologicznego. Lekarz prowadzący, 
w oparciu o stan kliniczny pacjenta, zleca konsultację/terapię 
neurologopedyczną. 

29.8. Gdzie odbywa się konsultacja/ terapia logopedyczna? 

- w Klinice/Zakładzie, w której/ym pacjent odbywa leczenie 
onkologiczne na zlecenie lekarza prowadzącego, 

- w Poradni Logopedycznej - podczas wizyty kontrolnej w Przychodni 
Przyklinicznej na zlecenie lekarza. 

29.9. Przydatne linki 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych: https://www.pkopo.pl  
Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani:  
https://sites.google.com/site/ssobks/home  
Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnośląski Oddział 
Rejonowy: http://www.ptlzabrze.pl  
Portal: http://polykanie.pl  
 

Im wcześniej rozpoczęta rehabilitacja, tym lepsze efekty! 

https://www.pkopo.pl/
https://sites.google.com/site/ssobks/home
http://www.ptlzabrze.pl/
http://polykanie.pl/

