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POVZETEK 

Rak grla ali spodnjega žrela je huda bolezen, ki obolelemu popolnoma spremeni 

življenje. Ker je bolezen mnogokrat odkrita v napredovalnem stadiju, je za preživetje 

pogosto nujno potrebna laringektomija tj. popolna odstranitev grla. S tem bolnik 

ostane brez organa, ki je ključen za tvorbo glasu in za govor. Morda se to na začetku 

ob vseh ostalih pridruženih težavah in boju za preživetje ne zdi toliko pomembno, 

dolgoročno pa je ravno izguba sposobnosti govora največja ovira v nadaljnjem 

življenju laringektomiranih bolnikov.  

V teoretičnem delu naloge je opisana pogostnost raka grla in spodnjega žrela v 

Sloveniji, vzroki za nastanek in kako bolezen prepoznamo. Zdravljenje rak grla in 

spodnjega žrela  je lahko kirurško, obsevalno ali s kemoterapijo. Posledice kirurškega 

zdravljenja, laringektomije, so spremenjen vzorec kašljanja, pihanja, dihanja na 

traheostomo, zmanjšana zmožnost vohanja, okušanja ter ne nazadnje nezmožnost 

oz. spremenjen način tvorbe glasu. Da čim bolj zmanjšamo negativni vpliv teh 

posledic na življenje po zdravljenju raka grla oziroma spodnjega žrela, moramo 

bolniku zagotoviti celostno rehabilitacijo. Pri govorni rehabilitaciji laringektomiranih 

bonikov ima  logoped bistveno vlogo. V sodobnem času poznamo več načinov 

govorne rehabilitacije po laringektomiji, to so ezofagealni govor (EG), 

traheoezofagealni govor (TEG) in uporaba elektrolarinksa oz. umetnega grla (UG). 

Kateri način je najprimernejši za posameznega bolnika, je odvisno od vrste 

dejavnikov, predvsem od njegovih posebnosti, želja, obsežnosti operacije in od 

stališča zdravstvene stroke glede govorne rehabilitacije. Slovenski strokovnjaki so 

veliki zagovorniki EG,  rezultati raziskav o načinu govorne rehabilitacije po 

laringektomiji v preteklih letih so pokazali, da se večina laringektomiranih oseb 

sporazumeva na ta način. Medtem pa je v tujini najbolj razširjen način 

sporazumevanja TEG in EG skorajda niti ne učijo več. Za ugotavljanje vpliva 

kakovost glasu na kakovost življenja bolnikov je v svetu najpogosteje v uporabi 

vprašalnik Voice Handicap Index (VHI), tudi za oceno oviranosti pri sporazumevanju 

laringektomiranih oseb.  

Namen magistrske naloge je z vprašalnikom VHI ugotoviti, kateri način 

sporazumevanja za slovenske bolnike po laringektomiji predstavlja najmanjšo 

oviranost v govorni komunikaciji in kateri spremljajoči dejavniki še vplivajo na višjo 

stopnjo oviranosti. Raziskavo sem izvedla na vzorcu 255 članov Društva 

laringektomiranih Slovenije, analizirala sem njihove odgovore in pridobljene rezultate 

primerjala s strokovno literaturo.  

Rezultati so pokazali, da kar 75,2% laringektomiranih uporablja ezofagealni govor, 

8,3% jih uporablja traheoezofagealni govor, elektrolarinks uporablja 7,4% govorcev in 

9,1% jih uporablja druge načine sporazumevanja, kot so pisanje, šepet, kretnja. 



 
 

Na celotnem vprašalniku VHI so najnižji povprečni rezultat in s tem najmanjšo 

oviranost dosegli uporabniki EG. Statistično pomembne razlike med različnimi načini 

govorne  rehabilitacije glede oviranosti zaradi glasu nisem odkrila. 

Izkazalo se je, da imajo vsi laringektomirani najbolj prizadeto funkcionalno področje.  

Medtem ko so uporabniki elektrolarinksa pokazali najmanj prizadeto fizično področje 

vprašalnika, so bili uporabniki vseh ostalih načinov sporazumevanja najmanj prizadeti 

na emocionalnem področju. 

S časom, ki je minil od operacije, se rezultati vprašalnika VHI izboljšujejo, kar 

pomeni, da se oviranost z leti zmanjšuje, vendar korelacija ni statistično pomembna.  

Anketiranci, ki živijo sami, so na celotnem vprašalniku dosegli nižje povprečne 

rezultate kot tisti, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Na funkcionalnem delu 

vprašalnika je bila razlika med skupinama statistično pomembna (p = 0,017). 

Primerjava oviranosti v govorni komunikaciji med bolniki z rakom grla in rakom žrela 

je pokazala, da sta skupni rezultat VHI ter fizični del malenkost boljša pri osebah z 

rakom grla, ostala podtesta pa sta pokazala minimalno slabši rezultat. Nobena razlika 

statistično ni bila pomembna.  

Vpliva razsežnejše operacije na večjo oviranost pri komunikaciji zaradi govora nisem 

potrdila, saj so bile razlike v rezultatih med laringektomiranimi in tistimi z obsežnejšo 

operacijo (dodatno še odstranitev dela žrela ali celo uporaba presadka za kritje 

manjka tkiva) minimalne. Prav tako nisem potrdila vpliva sočasnega zdravljenja s 

kemoterapijo. Samo na funkcionalnem delu vprašalnika je skupina, ki je bila pred ali 

po laringektomiji zdravljena z obsevanjem, dosegla boljši rezultat kot skupina, ki ni 

bila obsevana. Na fizičnem, emocionalnem in pri skupnih rezultatih je skupina, ki je 

bila obsevana, izkazala večjo oviranost v govorni komunikaciji. Na fizičnem delu 

vprašalnika je bila ta razlika statistično pomembna (p = 0,043). 

Med starostjo in rezultati na vprašalniku VHI sem odkrila pozitivno korelacijo, kar 

pomeni, da oviranost v govorni komunikaciji s starostjo anketirancev narašča. Vendar 

je povezanost statistično pomembna le na emocionalnem delu (p = 0,049). 

Rezultati kažejo, da so moški bolj ovirani v govorni komunikaciji kot ženske. Razlika 

med spolom je na funkcionalnem delu in pri skupnem rezultatu statistično pomembna 

(p = 0,029). 

KLJUČNE BESEDE: rak grla in žrela, laringektomija, alaringealni govor, 

vprašalnik, oviranost 

 

  



 
 

SUMMARY 

Laryngeal or hypopharyngeal cancer is a severe disease that changes completely 

the life of an affected individual. Because the disease is often diagnosed in its 

advanced stage, the laryngectomy, i.e. the complete removal of the larynx, is often 

urgently necessary to ensure survival. The procedure leaves the patient without the 

organ that is crucial for the formation of voice and speech. In the beginning, this 

might not seem very important due to all the other associated problems and struggle 

for survival, but over a lengthy period of time it is the loss of speech ability that is the 

greatest obstacle in the life of laryngectomized patients. 

The theoretical part of the thesis describes the incidence of laryngeal and 

hypopharyngeal cancer in Slovenia, its etiology and means to recognize it. Laryngeal 

and hypopharyngeal cancer can be treated surgically, with radiotherapy or 

chemotherapy. The consequences of surgical treatment, laryngectomy, include 

changed pattern of coughing, blowing and breathing through a tracheostomy tube, 

the reduced ability to smell and taste and also the inability or changes in the 

formation of voice. We must ensure an integrated concept of rehabilitation for a 

patient after throat or lower pharynx cancer treatment to minimize the previously 

mentioned negative effects on their life. A speech and language therapist has a 

crucial role in speech rehabilitation of the laryngectomized patients. In modern times, 

there are several methods of speech rehabilitation after laryngectomy; these include: 

esophageal speech (ES), tracheoesophageal speech (TES) and use of electrolarynx 

/ artificial larynx (AL). To ensure which method is the most suitable for an individual 

patient, we need to take into account various factors, especially patient's 

peculiarities, wishes, scale of operation and the position of medical profession on 

speech rehabilitation. Slovenian experts are great supporters of ES; the results of 

various research in recent years on the methods of speech rehabilitation after 

laryngectomy have shown that ES is the most commonly used method of 

communication by the laryngectomized patients. However, the most common method 

of communication abroad is TES as ES is almost never taught anymore. The most 

commonly used questionnaire to determine the impact of voice quality on the quality 

of patients' life in the world is Voice Handicap Index (VHI), which is also used to 

assess the degree of disability in communication of the laryngectomized patients.    

The purpose of this master's thesis is to determine with VHI questionnaire which 

method of communication represents the minimum disability in speech 

communication and which concomitant factors have an additional impact on the 

higher level of disability for a laryngectomized Slovenian patient. The research was 

conducted on a sample of 255 members of the Slovenian Association of the 

Laryngectomized. I analyzed their responses and compared the obtained results with 

the relevant scientific literature.   



 
 

The results showed that as many as 75.2% of the laryngectomized use esophageal 

speech, 8.3% use tracheoesophageal speech, electrolarynx is used by the 7.4% and 

9.1% use other methods of communication, such as writing, whisper, gestures. 

The lowest average result on the entire VHI questionnaire and consequently the 

lowest level of disability was reached by the ES users. The statistically significant 

difference between various methods of speech rehabilitation in connection to the 

voice-connected disability was not discovered. 

The functional part was the most affected by all the laryngectomized patients. While 

the physical area of the questionnaire was the least affected by the electrolarynx 

users, the users of other methods of communications were the least affected in the 

emotional part. 

As time from the operation progressed, the results of a VHI questionnaire started to 

improve, which means that the disability decreases with age, but the correlation is not 

statistically significant. 

The questionnaire participants who live alone achieved lower average results in the 

whole questionnaire in comparison to those who live in a shared household. The 

difference between groups was statistically significant in the functional part (p = 

0,017). 

The comparison of disability in speech communication between patients with throat 

and lower pharynx cancer has revealed that the overall results of VHI and physical 

part are slightly better in people with throat cancer; other subtests have revealed 

minimally lower results. These differences were not statistically significant. 

The impact of a more extensive operation on the increased disability with 

communication due to speech was not confirmed as there was minimal difference 

with the results between the laryngectomized and those that underwent a more 

extensive operation (additional removal of pharynx or even use of grant to cover the 

missing tissue). Moreover, I also did not confirm the impact of concomitant treatment 

with chemotherapy. The group that was treated with radiation prior or post 

laryngectomy achieved better results only in the functional part of the questionnaire in 

comparison to the group that did not undergo radiation therapy. The group that was 

treated with radiation proved greater disability in speech communication in the 

physical and emotional part and in the overall results of the questionnaire. The 

difference was statistically significant in the physical part of the questionnaire (p = 

0,043). 

The positive correlation between the age and the results was discovered in the 

questionnaire, which means that the disability in speech communication of the 

participants is increasing with age. However, the correlation is statistically significant 

only in the emotional part (p = 0,049). 



 
 

The results show us that men are more impaired in speech communication than 

women. The gender difference is statistically significant in the functional part and in 

the overall results (p = 0,029). 

KEY WORDS: laryngeal and hypopharyngeal cancer, laryngectomy, alaryngeal 

speech, questionnaire, disability 
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1 UVOD 

1.1 RAK GRLA IN SPODNJEGA ŽRELA 

Rak glave in vratu je s 6,1 % pri moški populaciji na 5. mestu po pogostosti. Skupno 

pri ženskah in moških je rak glave in vratu na 6. mestu po pogostosti, saj predstavlja 

3,9 % vseh rakov (Primic Žakelj idr., 2013).  

Najpogostejše mesto vznika malignoma v področju zgornjih dihalnih in prebavnih poti 

so ustna votlina (34%), žrelo (ustni del 20% in spodnji del 11%) in grlo (25%) 

(Strojan, Šmid in Zakotnik, 2009). 

Rak grla se v svetu pogosteje pojavlja na glasilkah (glotisni rak) kot v supraglotisu ali 

subglotisu. V Sloveniji se pri skoraj 2/3 bolnikov rak na grlu pojavi v supraglotisnemu 

delu (Hočevar Boltežar, 2010).   

Rak žrela se lahko pojavi v nosem delu (nazofarinks), ustnem delu (orofarinks) in 

spodnjem delu žrela (hipofarinks) (Strojan, Šmid idr., 2009). Po vrsti tkiva, iz katerega 

tumorji nastanejo, jih delimo v dve skupini: karcinome, ki nastajajo iz vrhnjice 

(epitelija) kože in sluznice, in sarkome, ki se porode iz matičnega veziva kosti, 

mišičja, hrustanca, maščevja, krvnih žil, mezgovnic itd (Kambič, 2002).Večina, več 

kot 90% rakov grla in spodnjega žrela so ploščatocelični karcinomi (Strojan in 

Zakotnik, 2010). 

1.1.1 INCIDENCA 

Po podatkih Registra raka za Slovenijo je incidenca raka grla za leto 2010 za moške 

znašala 11/100.000 in za ženske 0,8/100.000 oseb. V letu 2010 so odkrili 112 

moških in 8 žensk, ki so oboleli za rakom grla. Ob postavitvi diagnoze je bil pri 54,5% 

bolnikov rak zamejen (lokaliziran) na mesto vznika, pri 45,5% pa je bila bolezen že v 

napredovalnem stadiju (Primic Žakelj idr., 2013). 

Incidenca raka spodnjega žrela za leto 2010 je bila za moške 3,1/100.000 (na novo 

so odkrili 31 primerov) in za ženske 0/100.000. Rak je bil zamejen na mesto vznika le 

pri 6,5 % bolnikov, in v napredovalen stadiju v kar 93,5% primerov (Primic Žakelj idr., 

2013). 

Dejavniki, povezani z incidenco raka v posameznih delih področja glave in vratu, so 

spol, starost in krajevna umeščenost. Rasna pripadnost ne vpliva na incidenco raka, 

temveč na razlike v razporeditvi stadijev bolezni med pripadniki različnih ras in 

posledično na njihovo preživetje (Strojan, Šmid idr., 2009). 

Rak glave in vratu s starostjo narašča. Večina bolnikov je starih med 50 do 70 let. V 

nižjih starostnih skupinah je značilno več žensk in nekadilcev. Zaradi zakasnele 

diagnoze je med starejšimi bolniki več napredovalnih rakov s slabšo prognozo kot pri 

mlajših. Moški so bolj nagnjeni k raku spodnjega žrela in raku grla, vendar se zaradi 
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spremenjenih kadilskih razvad pri ženskah razmerje med spoloma spreminja. 

(Strojan, Šmid idr., 2009).  

1.1.2 ETIOLOGIJA 

Tipičen profil za razvoj raka na grlu je 60-letni moški, ki veliko kadi in prekomerno 

uživa alkohol (Casper in Colton, 1993). 

Dva najpogostejša etiološka dejavnika za razvoj raka na grlu in spodnjem žrelu sta: 

Tobak: Kajenje cigaret, pip ali cigar je pomemben etiološki dejavnik za razvoj 

laringealnega raka tako pri moških kot ženskah. Pojav raka na grlu je močno 

povezan s številom pokajenih cigaret na dan in trajanjem kadilske razvade (Casper in 

Colton, 1993). Incidenca raka je med kadilci kar za šestkrat višja kot med nekadilci. 

Tveganje za smrt zaradi raka grla linearno narašča s številom pokajenih cigaret; v 

skupini najhujših kadilcev je tveganje celo za 20x višje kot pri nekadilcih. Prav tako je 

tveganje za nastanek novega malignoma med aktivnimi kadilci petkrat višje kot med 

nekdanjimi kadilci ali nekadilci in ga dodatno zvišujeta kajenje črnega tobaka in 

cigaret brez filtra. Tveganje za nastanek raka zvišuje tudi pasivno kajenje, še posebej 

na delovnem mestu in v populaciji žensk (Strojan, Šmid idr., 2009). 

Alkohol: čeprav je manj močan kancerogen kot tobak, je alkohol pomemben 

dejavnik tveganja za razvoj raka v žrelu in grlu. Povečano tveganje za pojav 

laringealnega raka je povezano predvsem s sočasnim uživanjem alkohola in kajenja. 

V takih primerih tveganje ni le seštevek tveganj, ki ju nosi vsak dejavnik že sam po 

sebi, temveč je pomnoženo (Strojan, Šmid idr., 2009). 

Drugi etiološki dejavniki so še: 

Izpostavljenostjo kemikalijam in drugim substancam na delovnem mestu. Delo 

v kovinski in plastični industriji, izpostavljenost barvam in lakom, azbestu ter hlapom 

bencina in dizelskega goriva (Levart, 2011).  

Gastroezofagealna refluksna bolezen: prisotnost gastroezofagealnega refluksa 

podvoji tveganje za nastanek raka grla in žrela (Strojan, Šmid idr., 2009). 

Prehrana, ki vključuje malo zelene zelenjave, veliko soli in maščob (Levart, 2011). 

Rezultati epidemoloških raziskav kažejo, da naj bi imela hrana, bogata s C 

vitaminom, vitaminom A,  β-karotenom in α-tokoferolom, zaščitno vlogo pri nastanku 

raka glave in vratu. Uživanje velikih količin sadja in zelenjave naj bi znižalo tveganje 

za 20-80%, predvsem za raka ustne votline in grla (Strojan, Šmid idr., 2009). 

Virusi: okužba s humanim papiloma virusom (HPV) (Levart, 2011).  

Genetika: epidemiološke raziskave kopičenja primerov raka glave in vratu v 

posameznih družinah posredno dokazujejo vlogo genetike (Strojan, Šmid idr., 2009). 
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1.1.3 SIMPTOMI IN ZNAČILNOSTI 

Najpomembnejše funkcije grla so vzdrževanje prehodne dihalne poti, tvorba glasu in 

zaščita spodnjega dihalnega trakta pred nečistočami in aspiracijo hrane. Pojav raka 

okrni funkcijo grla, kar lahko opazi bolnik sam ali njegovi svojci (Levart, 2011). 

Bolniki z rakom glasilk hitro poiščejo zdravniško pomoč, saj je zgodnji znak raka 

hripavost. Velika večina rakov glotisa je tako odkritih v začetni lokalizirani obliki. 

Supraglotisni rak nima izrazitih zgodnjih znakov, zato bolniki pozno poiščejo pomoč, 

ko je rak že napredoval in imajo že zasevke na vratu (Hočevar Boltežar, 2010).   

Znaki na katere moramo biti pozorni pri raku grla in spodnjega žrela poleg 

spremembe barve glasu oz. hripavosti so še motnje pri požiranju, ki je lahko boleče, 

občutek tujka v grlu, zatrdlina  na vratu, dispneja ali oteženo dihanje. Napredovalne 

in razpadajoče tumorje navadno spremlja gniloben zadah (fetor) ter hemoptize oz. 

izkašljevanje krvi (Strojan, Šmid idr., 2009). 

Klinično sliko pogosto spremljajo znaki in simptomi številnih drugih sočasnih bolezni 

(znaki prizadetosti jeter in pljuč), povezanih z običajnimi razvadami teh bolnikov – 

kajenjem in čezmernim uživanjem alkohola (Strojan, Šmid idr., 2009). 

Bolniki z rakom grla imajo pogosto nižji socialno ekonomski status. Ob prekomernem 

uživanju alkohola pogosto žal ne prepoznavajo težav, ki se ob maligni bolezni 

pojavljajo. Tako pomoč poiščejo šele, ko so težave že zelo izrazite in je bolezen v 

napredovalnem stadiju (Levart, 2011). 

Smrt je po večini posledica zapletov lokalno napredovale bolezni, kot so aspiracija 

zaradi nefunkcionalnosti grla, krvavitev ali okužba, ki jih spremlja splošna oslabelost 

bolnika (Strojan, Šmid idr., 2009). 

1.2 NAČINI ZDRAVLJENJA 

Cilj zdravljenja je odstraniti ali uničiti tumor, pri čemer naj bi v čim večji meri ohranili 

funkcijo in videz organov v zdravljenem področju (Strojan, Šmid idr., 2009). Način 

zdravljenja se določi po dogovoru z bolnikom, glede na tip, razširjenost, splošno 

stanje in pričakovanja bolnika (Levart, 2011). V začetni obliki bolezni je lahko 

zdravljenje raka spodnjega žrela in grla kirurško ali obsevalno, uspehi so primerljivi 

pri glotisnem raku. Pri napredovalnemu raku je zaenkrat še vedno najuspešnejše 

kirurško zdravljenje, čeprav v zadnjem desetletju intenzivno potekajo raziskave o 

uspešnosti kombiniranega zdravljenja z obsevanjem in kemoterapijo (Hočevar 

Boltežar, 2010). Pri zelo velikih in razširjenih tumorjih, ko operativni poseg ni 

možen/smiseln in zaradi slabega splošnega stanja ni možna kemoterapija, pride v 

poštev le paliativno zdravljenje z obsevanjem (Levart, 2011). 
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1.2.1 KIRURŠKO ZDRAVLJENJE  

Obstajajo različne kirurške metode. Kako obsežna bo operacija, je odvisno od 

razsežnosti bolezni (Kambič, 2002). 

1.2.1.1 OHRANITVENA KIRURGIJA  

Pri bolnikih z rakom, ki še ni zajel celotnega grla, je za ozdravitev možna ohranitvena 

kirurgija grla. Pri ohranitveni operaciji kirurg ohrani del grla, ki bolniku omogoča 

govorno sporazumevanje tudi po operaciji. Ker ob operaciji ostanek grla oteče, je 

hkrati z odstranitvijo dela grla skoraj vedno potrebna tudi traheotomija (Hočevar 

Boltežar, 2010).   

Poznamo več različnih ohranitvenih operacij: 

HORDEKTOMIJA  

V primeru, da je tumor zamejen samo na eno glasilko, za ozdravitev zadošča 

odstranitev glasilke – hordektomija. Pri hordektomiji je redkokdaj potrebna 

traheotomija zaradi težav z dihanjem (Hočevar Boltežar, 2010).   

SUPRAGLOTISNA LARINGEKTOMIJA  

Kadar je tumor zamejen na supraglotis in ne sega na glasilki ter bolnikovo splošno 

stanje dovoljuje, lahko kirurg napravi supraglotisno laringektomijo, pri kateri odreže 

zgornji del grla do glasilk, ostanek grla pa našije na koren jezika (Hočevar Boltežar, 

2010).   

VERTIKALNA HEMILARINGEKTOMIJA  

Če tumor zajema eno polovico grla, druga glasilka pa je normalno gibljiva, zadošča 

za odstranitev raka vertikalna hemilaringektomija, pri kateri kirurg odstrani polovico 

grla (Hočevar Boltežar, 2010).   

SUPRAKRIKOIDNA  DELNA LARINGEKTOMIJA  

Pri suprakrikoidni laringektomiji kirurg odstrani večino grla vključno z glasilkama, 

pusti pa kirkoidni hrustanec in vsaj en aritenoidni hrustanec. Gibljivi aritenoidni 

hrustanec je pomemben za tvorbo glasu in zaščito dihal pred aspiracijo pri požiranju 

(Cummings, 2005). 

TRANSORALNA LASERSKA MIKROKIRURGIJA (TLM) 

Uvedba TLM v kirurško zdravljenje predstavlja velik napredek pri zdravljenju raka 

glave in vratu. To je tehnika, pri kateri se tumor izreže z laserskim snopom preko 

endoskopa ob povečavi z mikroskopom. Prednosti endoskopske tehnike so manjša 

poškodba grlnih in žrelnih mišic ter hrustancev. Uporaba CO2 laserja omogoča 
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učinkovito prekinitev tkiva in manj poškodb sosednjega tkiva. Celjenje po laserski 

odstranitvi tumorja je hitrejše, hospitalizacija je krajša, zapleti so redkejši, 

traheotomija ni potrebna, težave s požiranjem so manjše in okrevanje je hitrejše. 

TLM je uveljavljen način zdravljenja večine zgodnjih rakov glasilk, uspešno pa se ga 

lahko uporabi tudi za zdravljenje nekaterih zgodnjih rakov ustnega in spodnjega žrela 

ter supraglotisa (Grošelj in Šifrer, 2013). 

1.2.1.2 LARINGEKTOMIJA in FARINGEKTOMIJA ter odstranitev 

zasevkov z vratu  

Pri napredovalni obliki raka grla je za ozdravitev potrebna laringektomija (odstranitev 

grla), pri raku spodnjega žrela pa poleg laringektomije še delna faringektomija (delna 

odstranitev žrela) (Hočevar Boltežar, 2010). Po odstranitvi grla kirurg iz preostalega 

dela žrelne sluznice žrelo obnovi in tako oblikuje novo pot za hranjenje (Kambič, 

2002). Med posegom se sapnik všije v kožo na vratu, oblikuje se trajno traheostomo, 

ki služi bolniku za dihanje. Tako sta dihalna in prebavna pot povsem ločeni (Hočevar 

Boltežar, 2010).   

Pri očitnih zasevkih na vratu in tudi pri sumu na zasevke kirurg hkrati z odstranitvijo 

tumorja odstrani bezgavke z vratu skupaj z vsemi strukturami, kjer potekajo limfna 

pota. Če je zajeta jugularna vena na vratu ali mišica obračalka glave, je nujna 

radikalna izpraznitev vratu (»radical neck dissection – RND) (Šereg Bahar, 2014). 

Kadar pri operaciji spodnjega dela žrela nastane tako velik defekt tkiva, da zapora 

rane s preostalimi tkivi ni več možna ali da ni mogoče zagotoviti dovolj velike svetline 

žrela, je potreben presadek tkiva za zapolnitev defekta. Za nadomeščanja dela stene 

je možna uporaba mikrovaskularnega presadka s prsnega koša ali roke, za 

nadomeščanje svetline žrela pa presadek dela tankega črevesa (Hočevar Boltežar, 

2010).   

Pri večjih tumorjih in pa pri vseh, kjer je rak že napredoval v bezgavke, je potrebno še 

pooperativno obsevanje predela tumorja in zasevkov na vratu, ki se ga lahko 

kombinira s kemoterapijo. Kemoterapija potencira učinek obsevanja, žal pa tudi 

potencira nezaželene spremljajoče pojave obsevanja – radiomukozitis (Šereg Bahar, 

2014). 

1.2.2 OBSEVANJE ali RADIOTERAPIJA  

Samo z obsevanjem zdravimo bolnike z rakom grla v zgodnjih stadijih bolezni 

(kurativno obsevanje) ter bolnike z zelo napredovalnim rakom, kjer operacija ni več 

možna (paliativno obsevanje). Cilj kurativnega obsevanja je ozdravljenje bolnika, cilj 

paliativnega obsevanja pa zmanjšanje težav, ki jih povzroča tumor (Šmid, 2007). 

Obsevanje je zdravljenje z ionizirajočim sevanjem oz. z žarki. Njegov učinek v telesu 

je omejen izključno na mesto, ki je obsevano. Tarča žarkov so tumorske celice: 

poškodba pomembnih celičnih gradnikov,  predvsem občutljivega dednega materiala 
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v njihovih jedrih, naj bi zavrla sposobnost obsevanih celic, da se delijo, kar je temeljni 

pogoj za obnovo in nadaljnje razraščanje tumorja. Žal pa žarki poškodujejo tudi 

normalne, zdrave celice, ki se prav tako nahajajo v obsevalnem polju. Na srečo so te 

nanje občutljive manj kot tumorske celice in se po zaključku obsevanja v pretežni 

meri obnovijo. Prav poškodba zdravih celic je vzrok neželenih stranskih učinkov, ki se 

jim v primeru zdravljenja z obsevanjem ne moremo izogniti (Strojan in Zakotnik, 

2010). 

1.2.3 KEMOTERAPIJA 

Kemoterapija se lahko uporablja kot prvo zdravljenje pred obsevanjem in/ali 

operacijo, sočasno z obsevanjem ali po zaključku obsevanja. 

- Namen uporabe kemoterapije pred lokalnim zdravljenjem (obsevanjem) je 

zmanjšati tumor, ki lahko celo izgine. Zmanjša se tudi možnost, da se bolezen 

pojavi v oddaljenih organih, tj. metastaziranja. Za takšno zdravljenje se 

odločijo pri zelo velikih tumorjih, ki jih ne morejo operirati oz. bi bila možnost 

ozdravitve samo z radio(kemo)terapijo majhna.  

- Drugi način uporabe kemoterapije je sočasna uporaba kemoterapije in 

obsevanja. V tem primeru kemoterapevtiki okrepijo delovanje ionizirajočih 

žarkov na tumorske celice. Glavni toksični sopojav je močenje izražena vnetna 

reakcija v polju obsevanja (vnetje sluznice – mukozitis), kot če bi bili samo 

obsevani. 

- Tretji, adjuvantni način uporabe kemoterapije po zaključeni radio(kemo)terapiji 

pa je namenjen uničenju morebitnih očesu in diagnostičnim preiskavam 

nevidnih zasevkov – mikrozasevkov v telesu (Strojan in Zakotnik, 2010). 

1.3 POSLEDICE ZDRAVLJENJA RAKA GRLA  

1.3.1 POSLEDICE ZDRAVLJENJA Z OHRANITVENO KIRURGIJO 

GRLA  

Po supraglotisni laringektomiji predstavlja največjo težavo pri požiranju aspiracija 

hrane in pijače. Zaradi odstranitve velikega del grla, je močno spremenjena 

senzibiliteta tega področja, predvsem pa manjkata dva od štirih zaščitnih 

mehanizmov, ki zapirata vhod v dihalno pot pri požiranju (to sta manjkajoči poklopec 

in ventrikularni gubi). Fonacija poteka v glotisu, vendar je kakovost glasu pogosto 

nekoliko spremenjena (Šereg Bahar, 2014).  

Pri vertikalni hemilaringektomiji največji problem predstavlja dihanje, ker je ostanek 

grla sprva otečen. Težave z dihanjem se lahko nadaljujejo tudi po tem, ko oteklina 

splahni, saj je lahko ostanek grla preozek, da bi omogočil normalno dihanje. V tem 

primeru bolniku ostane traheostoma do konca življenja, še vedno pa mu ostane del 

grla, ki mu omogoča govorno sporazumevanje (Hočevar Boltežar, 2010). Zaradi 
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spremenjenih anatomskih razmer se mehanizem fonacije in kakovost glasu precej 

spremeni – glas je hripav (Šereg Bahar, 2014). 

Po hordektomiji bolnik praktično nikoli nima težav s požiranjem, zaradi novih 

anatomskih razmer pa se mehanizem fonacije spremeni, bolniki so lahko močno 

hripavi oz. celo brez glasu (Šereg Bahar, 2014). 

Po suprakrikoidni delni laringektomiji obstaja možnost aspiracije pri požiranju, vendar 

je ta težava relativno redka. Potovanje grižljaja skozi žrelo je ponavadi nekoliko 

upočasnjeno, vendar ne predstavlja pomembne težave pri požiranju. Ker manjkata 

glasilki, je fonacija povsem spremenjena in bistveno slabše kakovosti  (Šereg Bahar, 

2014). 

1.3.2 POSLEDICE ZDRAVLJENJA Z LARINGEKTOMIJO IN DELNO 

FARINGEKTOMIJO  

Bolniki po odstranitvi grla dihajo na traheostomo, ker zrak ne teče več skozi nos, kjer 

se segreje, navlaži in očisti delcev, bolniki dihajo neprimeren zrak, ki draži sluznico 

dihal. Spremenjen imajo vzorec kašljanja, ki je manj učinkovit kot normalen kašelj. 

Ker bolniki dihajo na traheostomo, pride bistveno manj zraka z aromatičnimi 

molekulami do vohalnega epitela v nosu, zato je njihova sposobnost vohanja in z njo 

povezana sposobnost okušanja zmanjšana. Prav tako si laringektomirane osebe ne 

morejo izpihati nosu, ne morejo pihati ali srkati tekočine. Zaradi spremenjenih 

anatomskih razmer v žrelu in motene senzibilitete tega področja je celoten motorični 

program požiranja drugačen. Pri nekaterih bolnikih z rakom spodnjega žrela 

predstavlja dodatno težavo pri požiranju zožitev v žrelnem kanalu, ki nastane kot 

posledica obsežne operacije ali močnega brazgotinjenja po njej. Laringektomirane 

osebe so manj sposobne za telesno delo, saj zaradi dihanja na traheostomo, ne 

morejo ustvariti in vzdržati potrebnega intratorakalnega pritiska. Iz istega razloga 

imajo laringektomirane osebe težave pri forsiranem odvajanju blata ali pri porodu. 

Bolnikova zunanjost je spremenjena, kar lahko vpliva na njegovo psihično stanje ter 

odnose do družine, okolice ter vključevanje v družbo. Najtežja posledica 

laringektomije pa je nezmožnost glasnega govora in s tem motena komunikacija z 

okolico. Je tudi eden od pomembnih vzrokov za nastanek številnih drugih težav: 

čustvenih, psiholoških, ekonomskih in socialnih (Hočevar Boltežar, 2010).   

1.4 REHABILITACIJA 

Pri vključevanju bolnikov nazaj v domače okolje je potrebno poskrbeti za celostno 

rehabilitacijo, tako telesno, duševno kot govorno rehabilitacijo (Kambič, 2002). Pri 

tem je pomembno medsebojno sodelovanje tima strokovnjakov, kot so zdravnik, 

medicinska sestra, psiholog, logoped … (Jeličić, 2011). V nadaljevanju se bom 

osredotočila na vlogo logopeda. 
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1.4.1 VLOGA LOGOPEDA 

Že pred pričetkom logopedske terapije se mora logoped zavedati, da obstaja vrsta 

dejavnikov, ki soobstajajo in ki vplivajo na prognozo povrnitve govorne funkcije po 

laringektomiji. Ti dejavniki so: 

1. kljub temu da je vpliv let na rehabilitacijski izid minimalen, se moramo zavedati, 

da je biološko staranje pomembnejše od kronološkega staranja. Bolnikova starost 

je pomembna, če le ta vpliva na splošni status posameznika in njegovo 

funkcionalno raven. Običajno mlajši kot je pacient, boljša je prognoza za 

pridobitev govora in vrnitev v običajni stil življenja. Vendar posameznikove 

potrebe in želje po komunikaciji ne moremo določiti z njegovo starostjo. Logoped 

se mora obraniti prognostičnim sodbam glede na pacientova leta;  

2. upoštevati moramo obsežnost in tip operacije. Bolj razširjena kot je bolezen ob 

postavitvi diagnoze, večja je verjetnost pojava metastaz (regionalna ali oddaljena 

razširjenost raka), ki so negativen faktor za dolgotrajno preživetje. Razširjenost 

bolezni vpliva tudi na prognozo usvojitve govora. Za odstranitev velikega 

invazivnega tumorja je lahko potrebna obširnejša operacija in daljša, zahtevnejša 

rehabilitacija. Če je potrebna večja rekonstrukcija faringealnega in/ali 

ezofagealnega manjka, je lahko usvojitev ezofagealnega govora otežena. Vendar 

to ne pomeni, da se ga ni mogoče naučiti. Vstavitev traheoezofagealne proteze je 

možna, tudi kadar je bila operacija obsežna, vendar je kvaliteta in jasnost glasu 

slabša. Usvojitev razumljive oblike alaringealnega govora je otežena, kadar je 

potrebna operativna odstranitev znatnega dela jezika, saj to omejuje bolnikovo 

sposobnost artikulacije. Še vedno pa so dostopne in uporabne druge oblike 

komunikacije (nadomestna komunikacija);  

3. prisotnost izgube sluha lahko negativno vpliva na bolnikovo sposobnost usvojitve 

dobrega ezofagealnega govora ter na kvaliteto in razločnost katerekoli oblike 

alaringealnega govora. Bolniki, ki imajo pomembno izgubo sluha in zavračajo 

uporabo slušnih pripomočkov, imajo lahko težave pri nadzorovanju lastne 

produkcije, kar vpliva na razločnost artikulacije;  

4. pomembno je, da logoped prepozna osebnostni tip bolnika, saj lahko značajske 

lastnosti, kot so odvisnost, šibkost, anksioznost, sovražnost negativno vplivajo na 

potek rehabilitacije;  

5. zdravljenje pogosto vključuje intenzivno radioterapijo (obsevanje) po operaciji. To 

lahko zahteva tudi 5 do 6 tednov vsakodnevnih terapij, ki pogosto potekajo 

sočasno z govorno terapijo pri logopedu. Stranski učinki obsevanja 

(radiomukozitis) pa imajo lahko negativen učinek na bolnikov napredek pri 

usvajanju nove govorne oblike, še posebno na učenje ezofagealnega govora. 

Čas rehabilitacije se podaljša, mnogi morajo zaradi stranskih učinkov začasno 

prekiniti z logopedsko terapijo. Kljub temu da je vpliv obsevanja na prognozo 

alaringealnega govora v začetnem obdobju negativen, ni dokazov, da ima resen 

negativen učinek na dolgoročno prognozo za učenje govora;  
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6. čeprav moramo upoštevati bolnikov kognitivni status, se moramo izogniti 

negativnim sodbam o bolnikovih sposobnostih za učenje nove oblike govora. 

Logoped mora biti ustrezno usposobljen, da lahko prilagodi pristop učenja 

bolnikovim potrebam in učnemu stilu. Če logoped, ki je izurjen za alaringealno 

komunikacijo, presodi, da bolnik ni sposoben usvojiti mehaničnega, 

ezofagealnega ali protetičnega govora, se za bolnika poiščejo druge oblike 

nadomestne in dopolnilne komunikacije;  

7. logopedove sposobnosti vplivajo na prognozo. Učenje alaringealnega govora 

zahteva specializirana znanja in spretnosti. V odsotnosti teh kompetenc je lahko 

rezultat za bolnika slabši (Casper in Colton, 1993). 

1.4.2 PREDOPERATIVNO LOGOPEDSKO SVETOVANJE 

Prednost predoperativnega svetovanja je v tem, da je komunikacija s posameznikom, 

ki še ima grlo, lažja, kot pa z nekom, ki se poskuša spopadati z bolečino, neudobjem, 

nemostjo in z motečo cevko za hranjenje v nosu (nazogastrična sonda). Zato je 

odnos, ki se vzpostavi predoperativno, drugačen od tega, ki se vzpostavi po operaciji 

in je lahko dobra osnova za pooperativno logopedsko terapijo. Na srečanju naj bi 

logoped bolniku predstavil možne načine alaringealnega sporazumevanja po 

operaciji in ga spodbudil, da soodloča pri izbiri govorne rehabilitacije po 

laringektomiji. Prav tako lahko bolniku ponudi možnost, da se sreča z dobro 

rehabilitirano laringektomirano osebo, ki mu lahko opiše svoje izkušnje. Bolnik ima 

priložnost, da logopeda vpraša o vseh nejasnostih v zvezi z zdravljenjem (Casper in 

Colton, 1993). 

Predoperativno svetovanje ima tudi za logopeda veliko vrednost, saj je pomembno, 

da sliši bolnikove govorne navade (narečja, ritem, tempo), da kasneje ne bo imel 

težav pri razumevanju bolnika. Dobro je namreč vedeti, ali je bila oseba pred 

operacijo zgovorna ali redkobesedna, je govorila razločno ali momljajoče, saj se del 

govornega vzorca lahko prenese tudi na alaringealni način sporazumevanja po 

odstranitvi grla. Prav tako lahko logoped skozi pogovor in presejalno testiranje pridobi 

občutek za pacientov kognitivni status, pridobi si lahko vzorec pacientovega pisanja, 

da oceni, ali je pisanje sprejemljiva oblika sporazumevanja v začetnem 

pooperativnem obdobju. Če je mogoče, naj bi se naredila tudi preiskava sluha. Če ne 

pred operacijo, pa naj bi se ta preiskava naredila, ko bolnik začne z učenjem 

alaringealnega govora (Casper in Colton, 1993). 

1.4.3 POOPERATIVNO LOGOPEDSKO SVETOVANJE 

1.4.3.1 REHABILITACIJA POŽIRANJA 

Pri težavah s požiranjem logoped skupaj z operaterjem ugotovi posledice kirurškega 

posega, mesto motnje ter oceni delujoče elemente. Poišče ustrezen položaj glave, 

telesa (velikokrat pomaga nagnjena glava ali telo v tisto smer, kjer je ostalo več 
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zdravega tkiva), svetuje glede konsistence (bolj gostljata hrana kot pa tekoča ali 

suha), temperature hrane (bolj primerna bolj vroča in mrzla hrana) in z bolnikom 

najde kompenzatorne vzorce požiranja, ki mu olajšajo požiranje (Hočevar Boltežar, 

2010).   

1.4.3.2 REHABILITACIJA PO OHRANITVENIH OPERACIJAH NA 

GRLU  

Po hordektomiji zaradi manjkajoče glasilke ostaja široka špranja v glotisnemu predelu 

in povzroča šepetajoč glas. S časom na mestu glasilke nastane brazgotina, ki pa je 

tanjša kot glasilka, predvsem pa ni sposobna nihanja. Bolnik za glasen govor 

običajno oblikuje glas na nivoju supraglotisa, kjer lahko oblikuje glas z delujočo 

glasilko in nasprotno ventrikularno gubo ali na nivoju ventrikularnih gub, lahko pa za 

fonacijo uporabi tudi poklopec in ariepiglotisno gubo (Hočevar Boltežar, 2010). Vrzel 

v glotisnem predelu se skuša premostiti z vbrizganjem lastne maščobe v glasilko, 

brazgotino ali ventrikularno gubo (Šereg Bahar, 2014). Logoped mu bo pomagal 

poiskati ustrezen nadomestni način fonacije ter odpraviti prevelike napetosti 

fonatornih mišic ob tem (Hočevar Boltežar, 2010).   

Po supraglotisni laringektomiji je fonacija še vedno možna. Ker pa so spremenjene 

anatomske razmere nad grlom, se pogosto nekoliko spremeni tudi motorični vzorec 

fonacije. Posebej izurjen logoped bo bolniku pomagal poiskati ustrezen nadomestni 

način fonacije ter odpraviti prevelike napetosti fonatornih mišic ob tem (Šereg Bahar, 

2014). Kadar so prisotne težave na področju požiranja pri supraglotisni laringektomiji, 

ponavadi pomaga nagib glave in telesa naprej pri požiranju. Nekoliko pomaga tudi 

dvig grla pod koren jezika, ki pa je včasih po operaciji zaradi prerezanih 

supralaringealnih mišic slabši (Hočevar Boltežar, 2010).   

Po vertikalni hemilaringektomiji bolnik nima več polovice grla, ostane pa mu gibljiva 

ena glasilka. Skupaj z logopedom poskuša tvoriti glas z delujočo glasilko in na novo 

ustvarjeno stransko steno na mestu odstranjenega dela grla. Tak glas je ponavadi 

hripav, pri govorjenju pa se bolnik bolj napenja. Logoped mu pomaga odpraviti 

nepotrebne napetosti pri fonaciji in tako zmanjšati glasovno utrudljivost ter izboljšati 

glas (Hočevar Boltežar, 2010).   

Zelo hripav je tudi glas po suprakrikoidni delni laringektomiji, zato je potrebna 

logopedska pomoč za zmanjšanje glasovne utrudljivosti ter izboljšanje kakovosti 

glasu (Šereg Bahar, 2014). 

1.5 GOVORNA REHABILITACIJA PO LARINGEKTOMIJI  

Po odstranitvi grla bolnik nima več organa, kjer nastaja glas. Ne more več govoriti, se 

glasno smejati, jokati. Po operaciji se sprva sporazumeva s kretnjo, s pisanjem ter s 

psevdošepetom, pri katerem uporablja za oblikovanje glasov zrak iz ustne votline. Po 
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odstranitvi nazogastrične sonde (približno 2 tedna po laringektomiji) prične z govorno 

rehabilitacijo (Hočevar Boltežar, 2010).   

Pri govorni rehabilitaciji logoped z bolnikom poišče nov vir glasu, ki ga bo bolnik 

uporabljal za govor. To je lahko ezofagealni oziroma traheoezofagealni glas ali pa 

elektronsko umetno grlo (Hočevar Boltežar, 2010). Zavedati se moramo, da nobena 

izmed metod nadomestnega govora ni popolna, vsaka ima svoje prednosti in 

pomanjkljivosti. O tem moramo pred začetkom govorne rehabilitacije bolnika in 

njegovo družino natančno informirati. Bolnik se ima pravico sam odločiti in izbrati zanj 

najbolj spremenljivo metodo nadomestnega govora (Jeličić, 2011). 

1.5.1 EZOFAGEALNI GOVOR (EG) 

Slovenski strokovnjaki menijo, da je kljub določenim omejitvam EG najboljši način 

glasnega sporazumevanja po laringektomiji (Hočevar Boltežar, 2010). EG nastane s 

potiskanjem zraka v požiralnik, kjer se skladišči. Ko zrak spustimo nazaj v ustno 

votlino, mesto faringoezofagalnega segmenta zavibrira in tako nastane glas, ki ga 

bolnik z artikulacijskimi organi spremeni v govor (Hočevar Boltežar, 2001). Če je 

sluznica faringoezofagalnega segmenta zabrazgotinjena, ne zaniha, pač pa nastane 

šum ob hitrem prehodu zraka skozi ožino. Ta šum nato bolnik izoblikuje v razumljiv 

govor (Hočevar Boltežar, 2010).   

Bolnika moramo naučiti zajemati zrak v požiralnik na enega od treh možnih načinov, 

ki pa jih zelo težko ločimo med seboj, saj bolnik pri tvorjenju glasu uporablja bolj ali 

manj vse tri hkrati (Kambič, 2002). Glas lahko zajame z glosofaringealnim vtiskom (s 

korenom jezika potisne zrak v požiralnik), z vtiskom s pomočjo soglasnikov 

(zapornikov) ali z »vdihom« (sprosti zgornje ustje požiralnika in razširi prsni koš). Pri 

tem zraka ne sme pogoltniti, temveč ga mora zadržati v požiralniku. Ne glede na 

način zajemanja zraka se mora bolnik naučiti čim hitreje dobiti zrak v požiralnik, ga 

kontrolirano iztisniti in doseči čim bolj tekoč govor. Kakovost EG je odvisna od 

učinkovitosti zajemanja zraka, kakovosti vibratornega segmenta na prehodu žrela v 

požiralnik ter natančnosti artikulacije. Količina zraka, ki jo ezofagealni govorci 

uporabljajo za tvorbo glasu, je bistveno manjša (manj kot 100 mL), kot jo imamo na 

razpolago pri normalnem govoru (od 1 L do več kot 5 L), zato je tudi število zlogov 

oz. besed, ki jih bolnik uspe izgovoriti z enim vtiskom zraka, omejeno. Ker je pri EG 

dihanje povsem ločeno od fonacije in artikulacije, je novi motorični vzorec težaven in 

se laže poruši (Hočevar Boltežar, 2010).   
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 Tabela 1: Prednosti in slabosti ezofagealnega govora 

Prednosti EG so: Slabosti EG so: 

- glas EG je bolj naraven in bolj 

podoben laringealnemu glasu; 

- pri EG bolnik ne potrebuje mehanskih 

pripomočkov; 

- z vajo lahko nekateri bolniki pridobijo 

spretnost delnega spreminjanja višine 

in glasnosti govora; 

- bolnik ima med govorom prosti roki 

(Hočevar Boltežar, 2010).   

 

- EG se mora bolnik naučiti in včasih je 

za to potrebno več mesecev, celo let. 

Določen delež bolnikov (tretjina in 

več) se kljub trudu nikoli ne uspe 

naučiti EG; 

- bolnik mora natančno artikulirati 

posamezne glasove, sicer je 

razumljivost EG slabša; 

- ker je glasnost EG omejena, je 

bolnika težko slišati in razumeti v 

hrupnem okolju; 

- ob stresnih situacijah zaradi velike 

napetosti nekateri bolniki ne morejo 

tvoriti EG (Hočevar Boltežar, 2010).   

Dejavniki, ki lahko vplivajo na uspešnost učenja EG so: starost, spol, izobrazba, 

velikost tumorja in tip operacije, pooperativno obsevanje, število govornih vaj, 

motivacija, psihično stanje in stanje sluha. Bolje obvladajo EG bolniki, ki niso bili 

obsevani, tisti ki dobro slišijo, mlajši bolniki in bolniki, pri katerih je od operacije minilo 

dlje časa (Šereg Bahar, 2014).  
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Slika 1: Princip ezofagealnega govora 

(O laringektomiji, b.d.) 

1.5.2 TRAHEOEZOFAGEALNI GOVOR (TEG) 

V svetu velja vstavitev govorne proteze za najboljši način govorne rehabilitacije po 

laringektomiji (Šereg Bahar, 2014). TEG je govor s pomočjo govorne proteze, ki se s 

punkcijo vstavi med zadnjo steno sapnika v višini traheostome in zgornjim delom 

požiralnika. Ta enosmerna zaklopka omogoča prehod zraka iz sapnika v požiralnik 

ob zaprti traheostomi, onemogoča pa zatekanje hrane in pijače iz požiralnika v 

sapnik. Skozi govorno protezo zrak prihaja iz pljuč v zgornji del požiralnika, glas pa 

nastaja ne enakem mestu kot EG (Hočevar Boltežar, 2010).   

Protezo lahko operater vstavi primarno takoj ob laringektomiji ali pa kasneje 

(sekundarna vstavitev). Cheng idr. (2006) so ugotovili, da je razlika v kvaliteti glasu 

med primarno in sekundarno vstavljeno govorno protezo statistično pomembna. Pri 

primarni vstavitvi je 80% bolnikov doseglo odlično kvaliteto glasu, medtem ko je pri 

sekundarni vstavitvi proteze odlično kvaliteto glasu doseglo le 50% bolnikov. 

Zaključujejo, da je primarna vstavitev govorne proteze boljša kot sekundarna. 

Vsi bolniki tudi niso primerni za vstavitev govorne proteze (Hočevar Boltežar, 2010). 

Odkar so predstavili traheoezofagealno protezo za vstavitev, veljajo sledeči kriteriji:  
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o neuspeh ob učenju EG; 

o bolnikov interes za vstavitev govorne proteze; 

o bolnikova fizična primernost (dober vid, ročna spretnost, primeren 

faringoezofagalni prehod brez zožitev in normalno delovanje pljuč); 

o splošno fizično stanje, ki dovoljuje operativni poseg v splošni anasteziji; 

o na začetku pa je bil pomemben tudi dober rezultat na insuflacijskem testu, ki 

pa so ga kasneje opustili (Fajdiga, Hočevar Boltežar, in Žargi, 2002). 

Tabela 2: Prednosti in slabosti traheoezofagealnega govora 

Prednosti TEG so: Slabosti TEG so: 

- ta tehnika omogoča hitro pridobitev 

skoraj normalnega govora pri večini 

bolnikov;  

- TEG omogoča tekoč govor, saj so 

skladišče zraka za nastanek glasu 

pljuča in bolnik govori v izdihu (kot 

pred laringektomijo); 

- možno je delno spreminjanje glasnosti 

in višine glasu; 

- govorno protezo je mogoče odstraniti 

in vzpostaviti prejšnje stanje, če si 

bolnik tega želi (Hočevar Boltežar, 

2010).   

- vstavitev govorne proteze zahteva 

dodaten kirurški poseg (razen pri 

primarni vstavitvi); 

- možna je aspiracija hrane in pijače, 

če zaklopka v protezi slabo deluje ali 

če je proteza premajhna glede na 

velikost fistule med sapnikom in 

požiralnikom. Možna je tudi aspiracija 

izpadle proteze; 

- Zaradi glivic v silikonski protezi je 

nujno pogosto čiščenje proteze in 

nega z antimikotičnim mazilom; 

- življenjska doba proteze je omejena, 

potrebno jo je menjavati večkrat 

letno. (Hočevar Boltežar, 2010);  

- potrebne so dobre ročne spretnosti, 

dober vid in visok nivo pozornosti za 

skrb za govorno protezo; 

- uporaba prsta ali nastavka za zaporo 

traheostome med govorom (Casper 

in Colton, 1993). 

Bolniki z obsežnejšimi operacijami imajo pogosteje vstavljeno traheo-ezofagealno 

protezo - TEP (Šereg Bahar, 2014). 

Možni zapleti z govorno protezo, ki so jih odkrili pri 32 bolnikih, so vnetje, zatekanje 

hrane, pijače ob protezi (razširjena fistula), zatekanje hrane, pijače skozi protezo 

(okvara zaklopa), dotrajanost proteze (razrast glivic, povečan upor), aspiracija 

proteze (Fajdiga idr., 2002).  
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Slika 2: Princip traheoezofagealnega govora 

 

 

(O laringektomiji, b.d.) 

1.5.3 ELEKTROLARINKS ALI UMETNO GRLO (UG) 

Umetno grlo je elektronska naprava, ki porablja električni tok za nastanek nihanja na 

opni na glavi aparata. Bolnik glavo aparata prisloni na kožo na vratu ali ustnem dnu 

ali licu. Vibrator zaniha zrak v žrelu oz. v ustni votlini, bolnik pa ga z artikulacijskimi 

organi oblikuje v govor. Obstaja tudi možnost prenosa nihanja v ustno votlino po 

posebni cevki, kar je primerno za bolnike kmalu po LE, ko imajo še povit in močno 

otečen vrat. UG se lahko predpiše v trajno last, kadar se bolnik ni uspel naučiti EG ali 

pa se UG predpiše kot začasna rešitev za premostitev časa, ko se bolnik šele uči EG 

(Hočevar Boltežar, 2010).    
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Tabela 3: Prednosti in slabosti umetnega grla 

Prednosti UG so: Slabosti UG so: 

- velika večina bolnikov se z lahkoto 

nauči rokovati z njim; 

- možna je regulacija glasnosti in višine 

glasu; 

- UG omogoča zadostno glasnost, da je 

bolnikov govor slišen tudi v hrupnem 

okolju (Hočevar Boltežar, 2010).   

- UG proizvaja hrupen elektronski 

kovinski glas, ki pritegne pozornost 

okolice; 

- UG zelo težko uporabljajo bolniki z 

močnimi brazgotinami ali oteklino na 

vratu; 

- cevka za prenos zvoka od UG do ust 

moti artikulacijo na nivoju ustnic in 

zob; 

- razumljivost govora z UG je dobra le 

ob natančni artikulaciji; 

- bolnik ima pri govoru eno roko 

zasedeno z aparatom (Hočevar 

Boltežar, 2010).   

 

Slika 3: Princip delovanje umetnega grla 

 

(O laringektomiji, b.d.)  
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1.6 GOVORNA REHABILITACIJA PO LARINGEKTOMIJI V SLOVENIJI  

Bolnik z napredovalnim rakom grla ali spodnjega žrela pride prvič v stik s timom, ki se 

ukvarja z rehabilitacijo po laringektomiji na Kliniki za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo v Ljubljani (Klinika za ORL in CFK) že pred načrtovano 

operacijo. Člani tima mu razložijo posledice operacije in možnosti rehabilitacije 

(Hočevar Boltežar, 2010). Odločitev o načinu zdravljenja ni lahka, zato Društvo 

laringektomiranih Slovenije (DLS) v soglasju z zdravstvenim osebjem klinike 

organizira razgovore z bolnikom in po potrebi tudi z njegovimi najožjimi svojci. Njihov 

namen je, da bi bolniku predstavili posledice posega in mu nakazali način življenja po 

končani rehabilitaciji ter olajšali odločitev za največkrat nujno operacijo. Da bi 

prizadete bolnike opogumili in jim vlili novega upanja, takšne razgovore opravljajo za 

to posebej določeni prostovoljci, vsestransko dobro rehabilitirani člani DLS (Pomoč 

pred in po operaciji, b.d.). 

Na Kliniki za ORL in CFK v Ljubljani in na Oddelku za ORL in MFK v Mariboru 

poskušajo vsakega laringektomiranega bolnika naučiti EG. Z govornimi vajami bolnik 

prične takoj po odstranitvi nazogastrične cevke. Ker je večina laringektomiranih 

bolnikov po operaciji še obsevanih in v tem času hospitaliziranih, lahko v tem času 

bolniki obiskujejo govorne vaje vsak dan. Ko se pojavi radiomukozitis, postane 

učenje EG zaradi vnete boleče sluznice žrela težje ali celo povsem onemogočeno. 

Kljub temu do odpusta iz bolnišnice približno 70% bolnikov pridobi vsaj osnovno 

znanje o zajemanju zraka ter tvorbi ezofagealnega glasu. Bolniki, ki stanujejo v 

Ljubljani in Mariboru ali bližnji okolici, lahko ambulantno obiskujejo govorne vaje tudi 

kasneje, ko znaki radiomukozitisa izginejo. DSL, v katerega je včlanjenih večina 

laringektomiranih oseb, dvakrat letno organizira enotedenski tečaj učenja EG 

(Hočevar Boltežar, 2010). Program je namenjen učenju različnih tehnik 

nadomestnega govora, ki ga morajo osvojiti laringektomirani po zaključeni 

zdravstveni terapiji s ciljem, da ohranijo in na novo vzpostavijo medsebojno 

komunikacijo. Zaradi ugodnega vpliva klime v rehabilitaciji laringektomiranih se 

program izvaja na primorski lokaciji (Tečaj govora, b.d.). Pri tem sodelujejo tudi 

strokovnjaki s Klinike za ORL in CFK v Ljubljani ter logoped, ki se ukvarja z govorno 

rehabilitacijo po laringektomiji na Oddelku za ORL in MFK v Mariboru (Hočevar 

Boltežar, 2010).   

Kadar bolnik ne uspe usvojiti ezofagealnega govora, se mu kot druga najboljša 

rešitev predstavi TEP. Od leta 1993, ko so vstavili TEP prvim 76 laringektomiranim 

bolnikov, se sekundarna vstavitev TEP uporablja kot alternativna možnost za tiste, ki 

se niso uspeli naučiti EG. Uporabljajo Provox (I in II) proteze, kratek vmesni čas pa 

so uporabljali tudi druge proteze. Pri skoraj 74% bolnikov so vstavitev TEP izvedli v 

prvem letu od operacije (Fajdiga idr., 2002). 

Tretji način alaringealnega govora - UG pa se predpiše bolnikom, ki ne obvladajo EG 

in ki bi želeli uporabljati tak način nadomestnega govora po laringektomiji. V zadnjih 

nekaj letih je bilo takih največ 10 na leto (Hočevar Boltežar, 2010).   
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Tudi pri učenju TEG ter govora z UG so potrebne vaje pod vodstvom ustreznega 

strokovnjaka. Čas učenja je načeloma bistveno krajši kot za pridobitev EG (Hočevar 

Boltežar, 2010).   

1.7 OCENJEVANJE OVIRANOSTI ZARADI GLASOVNIH TEŽAV 

1.7.1 VHI VPRAŠALNIK  

Merjenje resnosti glasovne motnje je težko. Razpon metod je od subjektivnih meritev 

glasovnih motenj, ki vključujejo zaznavne sodbe, do objektivnih meritev glasovnih 

značilnosti. Kljub temu da te metode lahko dajejo koristne podatke pa ne ponudijo 

vpogleda v to, zakaj bolniki s podobno glasovno motnjo izkušajo različne nivoje 

oviranosti in nezmožnosti. Na primer, upokojenec, ki živi sam in ima malo socialnih 

stikov, se bo počutil manj oviranega zaradi svoje glasovne motnje kot prodajalec, ki 

ima dnevno opravka s strankami in ima doma dva majhna otroka (Jacobson idr., 

1997). 

Iz literature je razvidno, da lahko glasovne motnje usodno vplivajo na dnevno 

funkcioniranje in kvaliteto življenja. Za reševanje tega problema je bilo v preteklosti 

že razvitih nekaj instrumentov. Strokovnjaki so se odločili razviti psihometrični 

robustni instrument za oceno glasovne oviranosti pri govornem sporazumevanju v 

vsakdanjem življenju, ki ga lahko uporabljajo  pacienti z različnimi glasovnimi 

motnjami (Jacobson idr., 1997). 

V razvoj lestvice je bilo vključenih 65 pacientov iz klinike Henry Ford Hospital, ki so 

jih glede na njihove diagnoze razdelili v šest skupin. Te skupine so: organske lezije 

(vozliči, polipi, ciste na glasilkah), nevrogene okvare (paraliza glasilk, spazmodična 

disfonija), mišičnoskeletna tenzija (osebe, ki imajo povečano mišično tenzijo glasilk 

brez vidnega vzroka), vnetja (akutna rdečica na glasilkah), netipične motnje 

(disfonija, brez vidnega vzroka) in laringektomirani (Jacobson idr.,1997). 

Na začetnem vprašalniku je bilo 85 trditev, ki so jih avtorji empirično razvili iz 

anamnestičnih intervjujev s pacienti v preteklih 7 letih. Nekatere trditve so bile po 

pomenu podobne drugim trditvam, kar je pripomoglo, da so bile trditve na končni 

verziji vprašalnika karseda jasne. Trditve so bile razdeljene v tri vsebinske sklope: 

funkcionalni sklop (25 trditev), emocionalni sklop (31 trditev) in fizični (29 trditev) 

(Jacobson idr., 1997). 

Funkcionalni del je vključeval trditve, ki so opisovale učinek glasovnih motenj na 

posameznikove dnevne aktivnosti. Emocionalni del je temeljil na izjavah, ki 

predstavljajo pacientove čustvene odzive na glasovne motnje. Fizični del pa so 

sestavljale trditve, ki predstavljale samozaznavo neudobja v grlu in značilnosti 

izhodnega glasu (visoka ali nizka intonacija) (Jacobson idr., 1997). 
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Sodelujoči so dobili navodilo: »Tukaj je nekaj trditev, ki so jih uporabile osebe, ko so 

opisovale svoj glas in učinek svojega glasu na njihova življenja. Obkroži odgovor, ki 

označuje, kako pogosto imaš tudi ti podobne izkušnje (Jacobson idr., 1997). 

Sodelujoči so obkrožili enega izmed odgovorov na pet stopenjski lestvici, kjer sta 

skrajni vrednosti »nikoli« in »vedno«, med njima pa so »skoraj nikoli«, »včasih« in 

»skoraj vedno«. Odgovor »vedno« je vreden 4 točke, odgovor »nikoli« pa 0 točk, 

vmesne vrednosti imajo 1, 2, 3 točke (Jacobson idr., 1997). 

Končna verzija vprašalnik je sestavljena iz 30 trditev, ki so razdeljena na 3 dele: 

funkcionalni, fizični in emocionalni del, vsak ima 10 trditev. Na vsakem delu 

vprašalnika je možno doseči od 0 do 40 točk. Skupni rezultat na celotnem 

vprašalniku pa se giblje med 0 do 120 točk. Rezultat od 0 do 30 točk kaže na lažjo 

oviranost, od 31 do 60 točk kaže na zmerno oviranost in več kot 60 točk kaže na 

težko oviranost v govorni komunikaciji zaradi glasu (Jacobson idr., 1997). 

Pod mentorstvom dr. Irene Hočevar Boltežar, ki je vprašalnik prevedla v slovenski 

jezik, je validacijo slovenske različice vprašalnika v svoji diplomski nalogi opravila 

Monika Arhar. Z raziskavo, v kateri je sodelovalo 200 ljudi, je ugotovila, da je test 

ustrezno preveden, veljaven in zanesljiv instrument ter se lahko uporablja pri 

slovensko govoreči populaciji (Arhar, 2012). 

Bolj kot za identifikacijo splošne oviranosti laringektomiranih oseb, lahko vprašalnik 

VHI, glede na velike medosebne razlike, služi kot uporaben instrument za oceno 

individualnih intervencijskih potreb (Schuster idr., 2004). 

1.8  POGOSTOST UPORABE RAZLIČNIH ALARINGEALNIH NAČINOV 

SPORAZUMEVANJA DOMA IN PO SVETU 

Jeličić, Hočevar Boltežar in Novak (1999) so z raziskavo želeli ugotoviti razširjenost 

posameznih nadomestnih govornih metod pri laringektomiranih osebah v Republiki 

Sloveniji. Želeli so tudi izvedeti, kako so laringektomirane osebe zadovoljne s svojim 

načinom sporazumevanja z okolico. Anketo so odposlali po pošti vsem članom 

Društva laringektomiranih Slovenije (N=195). 

Od 111 anketirancev, ki so izpolnili anketo, se jih je 69 (62,16%) sporazumevalo z 

ezofagealnim govorom, 9 (8,11%) s pomočjo traheoezofagealne proteze, 10 (9,01%) 

s pomočjo elektrolarinksa. Veliko število pacientov se je sporazumevalo s pisanjem in 

šepetom – 20 (18,02%). Le 3 (2,7%) izprašanci so obkrožili dvojni odgovor (Jeličić, 

Hočevar Boltežar idr., 1999). 

Fajdiga idr. (2002) so v raziskavo zajeli 154 bolnikov, laringektomiranih od 1998 do 

2002. Ugotovili so, da po logopedovi oceni 47,4% bolnikov uporablja ezofagealni 

govor, 14,3% traheoezofagealni govor, 11,7% elektrolarinks in 26,5% psevdošepet 

ali pisanje. 
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V isti raziskavi so še ugotovili, da se ezofagealnega govora uspe naučiti do 62% 

bolnikov (vsaj nekaj osnov). Po vstavitvi govorne proteze je uspešnost pridobitve 

novega govornega načina 92%. Uporabniki TEP so potrebovali 1 do 10 govornih 

obravnav (v povprečju 3 obravnave), da so usvojili TEG. Čas, ki so ga potrebovali za 

usvojitev novega načina sporazumevanja, je bil od 0 do 3 mesece (v povprečju 1 

mesec). Bolniki, ki so se učili EG so potrebovali 20 do 50 govornih obravnav (v 

povprečju 25 obravnav), čas ki so ga potrebovali, je bil od 3 do 12 mesecev (v 

povprečju 5 mesecev). Razlika je bila statistično pomembna (p=0,000) (Fajdiga idr., 

2002). 

Leta 2004 je bila objavljena raziskava, kjer so v foniatrični ambulanti pregledali 124 

bolnike po odstranitvi grla. Ugotovili so, da v vsakdanjem življenju uporablja za 

sporazumevanje EG 49,2% bolnikov, traheoezofagealno protezo uporablja 22,5% 

bolnikov in elektrolarinks 10%, ostalih 18,3% bolnikov za sporazumevanje uporablja 

druge načine, kot sta pisanje in šepet (Šereg Bahar, Hočevar Boltežar idr., 2004). 

Kučič (2010) je v svojem diplomskem delu prišla do zaključka, da je najbolj razumljiv 

in najprijetnejši za poslušanje ezofagalni govor ter najslabše razumljiv govor z 

elektrolarinksom. Ta govor se je izkazal tudi kot najmanj prijeten  za poslušanje 

(Kučič, 2010). 

Po svetu se vedno pogosteje uporablja TEG kot primaren način govorne rehabilitacije 

po laringektomiji, EG pa se skorajda ne uporablja več, to dokazujejo tudi številne 

raziskave. 

Ward, Koh, Frisby in Hodge (2003) so primerjali načine komunikacije v času 5 let 

med skupino laringektomiranih in skupino faringo-laringektomiranih. 98% bolnikom so 

kot začetno obliko sporazumevanja predpisali UG, kasneje je 30% 

faringolaringektomiranih bolnikov in 74% laringektomiranih bolnikov kot primarno 

metodo sporazumevanja razvilo TEG. Po petih letih je TEG kot primaren način 

komunikacije še vedno uporabljalo 90% faringektomiranih in 69% laringektomiranih 

bolnikov. EG kot primaren način sporazumevanja ni uporabljal nihče, le 5 

laringektomiranih bolnikov je UG kombiniralo z EG. Faringolaringektomiranim 

bolnikom učenja EG sploh niso ponudili. 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 CILJ 

Cilj naloge je ugotoviti, kateri način sporazumevanja po laringektomiji za bolnika 

predstavlja najmanjšo oviranost v govorni komunikaciji. 

Drugi cilj naloge je preveriti, ali na oviranost pri govorni komunikaciji poleg vrste 

sporazumevanja vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so: starost bolnika, čas od 

operacije, način zdravljenja in stan bolnika. 

2.2 HIPOTEZE 

H 1: Največjo oviranost pri govorni komunikaciji doživlja skupina govorcev, ki 

uporablja UG, govorci, ki uporabljajo TEP, pa najmanjšo oviranost. 

H 2: Pri vseh laringektomiranih osebah ne glede na način sporazumevanja je 

najbolj prizadeto funkcionalno področje in najmanj emocionalno področje 

oviranosti pri govorni komunikaciji.  

H 3: S časom, ki je minil od operacije, se oviranost pri govorni komunikaciji 

zmanjšuje.  

H 4: Osebe, ki živijo same, čutijo manjšo oviranost pri govorni komunikaciji kot 

osebe, ki živijo z vsaj enim članom družine.  

H 5: Osebe, ki so bile laringektomirane zaradi raka grla, navajajo manjšo 

oviranost pri govorni komunikaciji kot osebe, ki so bile laringektomirane zaradi 

raka žrela. 

H 6: Bolj razsežna operacija je povezana z večjo oviranostjo pri govorni 

komunikaciji. Osebe, ki so bile zdravljene tudi z radioterapijo in kemoterapijo, 

doživljajo večjo oviranosti pri govorni komunikaciji. 

H 7: Mlajše laringektomirane osebe čutijo večjo oviranost pri govorni komunikaciji 

kot starejše osebe. 

H 8: Spol ne vpliva na oviranost pri govorni komunikaciji. 

2.3 INŠTRUMENTARIJ – VPRAŠALNIK 

Za namen predstavljene raziskave sem sestavila vprašalnik o osebnih podatkih, 

načinu zdravljenja, socialnem okolju ter načinu sporazumevanja laringektomiranih 

oseb, na koncu sem jih prosila za dovoljenje za vpogled v njihovo medicinsko 

dokumentacijo. Vključene osebe so s podpisom pristale, da lahko pridobim podatke 

iz njihove zdravstvene dokumentacije. Z vprašalnikom sem v prvih treh odprtih 
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vprašanjih spraševala po imenu in priimku, starosti anketirancev ter času, ki je minil 

od operacije. V četrtem vprašanju z večstransko izbiro sem spraševala ali so bili 

anketiranci obsevani - pred ali po operaciji. V petem vprašanju z dihotomno izbiro 

sem spraševala ali so bili zdravljeni s kemoterapijo. Šesto in sedmo vprašanje sta bili 

večinoma zaprtega tipa z večstransko izbiro in možnostjo dopisa svojega odgovora, 

če jim podani odgovori niso ustrezali. V šestem vprašanju sem anketirance 

spraševala, s kom živijo. V sedem vprašanju sem jih spraševala po načinu 

sporazumevanja.  

S pomočjo kompetentnega zdravstvenega osebja, pooblaščenega za dostop do 

podatkov v zdravstveni dokumentaciji (mentorica), sem pridobila podatke iz 

medicinske dokumentacije. Ti podatki so bili: diagnoza za določitev lokalizacije raka, 

tip operacije in razsežnost tumorja po TNM klasifikaciji. 

Poleg vprašalnika sem uporabila še psihometrični inštrument - v slovenščino 

prevedeni in validirani vprašalnik Voice Handicap Index (VHI), ki odraža oviranost 

anketirane osebe pri govornem sporazumevanju zaradi njenega glasu. Test ima 30 

trditev, razdeljenih v tri podteste po 10 trditev: funkcionalnega, ki odraža uspešnost 

uporabe govornega sporazumevanja; fizičnega, ki odraža bolnikovo subjektivno 

počutje med govorom ter emocionalnega, ki odraža čustven odziv anketiranca na 

njegov način govorne komunikacije. Skupni rezultat VHI vprašalnika predstavlja vsoto 

rezultatov vsakega od podtestov. Za vsako trditev anketirana oseba poda, ali in kako 

pogosto trditev velja v vsakdanjem življenju, kar se točkuje (nikoli=0, skoraj nikoli=1, 

včasih=2, skoraj vedno=3, vedno=4). Možen skupni rezultat VHI je od 0 do 120 

(največja oviranost), možen rezultat za posamezno podpodročje (funkcionalni, fizični 

in emocionalni del) pa je od 0 do 40 točk. 

2.4 PREISKOVANCI 

V raziskavo sem vključila 255 članov Društva laringektomiranih Slovenije ne glede na 

spol, starost in kraj bivanja.  
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2.4.1 OPIS VZORCA GLEDE NA SPOL IN STAROST 

Graf 1: Grafični prikaz porazdelitev vzorca glede na spol (N=121) 

 

V vzorcu je bilo med anketiranci 92,6%  moških in 7,4% žensk. 

Graf 2: Grafični prikaz porazdelitve vzorca glede na starost (N=121) 
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Polovica anketirancev je bilo starih 65 let ali manj, v povprečju so bili stari 66,90 let. 

Najmlajši anketiranec je imel 48 let in najstarejši 91 let. 

2.4.2 OPIS VZORCA GLEDE NA SOCIALNO BIVALNO OKOLJE 

Tabela 4: Porazdelitev vzorca glede na socialno bivalno okolje (N=121) 

Stan Št. odg. % 

 živi sam 17 14,0 

s partnerjem 38 31,4 

z družino 62 51,2 

z mamo 2 1,7 

s sinom 1 0,8 

s sestro 1 0,8 

SKUPAJ 121 100,0 

104 (86,0%) anketirancev živi z vsaj enim družinskim članom.  

2.4.3 OPIS VZORCA GLEDE NA UPORABLJEN NAČIN 

SPORAZUMEVANJA 

Graf 3: Grafični prikaz porazdelitve vzorca glede na način sporazumevanja 

(N=121) 

 

Kot prevladujoč način sporazumevanja največ govorcev (75,2%) uporablja 

ezofagealni govor, 8,3% govorcev uporablja traheoezofagealni govor, elektrolarinks 

uporablja 7,4% govorcev in druge načine sporazumevanja uporablja 9,1% govorcev. 
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7 govorcev uporablja mešani način sporazumevanja, od tega dva sočasno 

uporabljata ezofagealni govor in elektrolarinks; eden kombinira ezofagealni govor s 

traheoezofagealno protezo, trije navajajo sočasno uporabo ezofagealnega govora z 

drugimi načini sporazumevanja (šepetom, pisanjem in kretnje/mimiko) in eden 

uporablja traheoezofagealne protezo skupaj z elektrolarinksom. 

2.4.4 OPIS VZORCA GLEDE NA DIAGNOZO (LOKALIZACIJE RAKA) 

Graf 4: Grafični prikaz porazdelitve vzorca glede na diagnozo (N=92) 

 

Iz medicinske dokumentacije Klinike za ORL in CFK, UKC Ljubljana sem uspela 

pridobiti podatke za 92 (76%) anketirancev, nisem pa uspela pridobiti podatke za 29 

(24%) anketirancev, saj so se le ti zdravili bodisi v UKC Maribor, bodisi je že toliko 

časa minilo od njihovega kirurškega zdravljenja, da ne hodijo več na kontrolne 

preglede, oziroma njihove dokumentacije ni več v arhivu Klinike za ORL in CFK. 

Velika večina bolnikov je imela ploščatocelični karcinom grla ali žrela. 

75% anketirancev je imelo raka grla, od tega so 4 bolniki z rakom grla imeli 

hondrosarkom. Četrtina bolnikov je bila operirana zaradi raka žrela, in sicer je 20,7% 

anketirancev imelo raka hipofarinksa in 4,3% raka orofarinksa. 
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2.4.5 OPIS VZORCA GLEDE NA TIP OPERACIJE IN ČAS PO OPERACIJI 

Graf 5: Grafični prikaz porazdelitve vzorca glede na tip operacije (N=93) 

 

Za tip operacije sem iz medicinske dokumentacije Klinike za ORL in CFK, UKC 

Ljubljana uspela pridobiti podatke za 93 (76,86%) anketirancev, nisem pa uspela 

pridobiti podatke za 28 (223,14%) anketirancev. 

Pri 69,9% ankentirancev je bila opravljena laringektomija, pri vseh ostalih pa bolj 

obsežna operacija – pri 15,1% je bila opravljena laringektomija z delno 

faringektomijo, 9,7% je imelo laringektomijo z delno faringektomijo in rekonstrukcijo z 

režnjem ter 5,4% je imelo laringektomijo z glosektomijo (odstranitvijo dela jezika). 

Tabela 4: Porazdelitev vzorca glede na čas po operaciji (N=121) 

 

Čas po operaciji Št. 

odg. 

% 

5 let ali manj 42 34,7 

več kot 5 let 79 65,3 

Skupaj 121 100,0 

 

Čas po 

operaciji 

(v mesecih) 

Arit. 

sredina 

 

SD 

 

131,64 

 

96,245 

 

Skoraj dve tretjini udeležencev je bilo operiranih pred več kot petimi leti. Polovica 

anketirancev je bilo operiranih pred 8 leti ali manj. Čas od operacije se giblje od 5 

mesecev do 40 let. 

65 

14 

9 

5 

TIP OPERACIJE 

laringektomija

laringektomija z delno
faringektomijo

laringektomija z delno
faringektomijo in rekonstrukcijo
režnja

laringektomija z glosektomijo



Ocena oviranosti v govorni komunikaciji po laringektomiji 2015 
 

27 
 

2.4.6 OPIS VZORCA GLEDE NA SOČASNO ZDRAVLJENJE Z 

OBSEVANJEM IN KEMOTERAPIJO  

Graf 6: Grafični prikaz porazdelitve vzorca glede na zdravljenje z obsevanjem 

(N=121) 

 

V sklopu zdravljenja raka grla ali žrela so bili pred ali po operaciji obsevani 104 

bolniki. (86%). Pred operacijo je bilo obsevanih 17,4% bolnikov, po operaciji 65,3%, 

3,3% so bili obsevani pred in/ali po operaciji in 14% bolnikov v sklopu zdravljenja ni 

bilo obsevanih.   
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Graf 7: Grafični prikaz porazdelitve vzorca glede na zdravljenje s kemoterapijo 

(N=120) 

 

V sklopu zdravljenja raka grla ali žrela je bilo 21,5% bolnikov sočasno zdravljenih s 

kemoterapijo, 77,7% ni bilo zdravljenih s kemoterapijo. Eden (0,8%) na vprašanje o 

zdravljenju s kemoterapijo ni odgovoril. 

2.5 SPREMENLJIVKE 

Neodvisne spremenljivke so: 

 starost, 

 čas od operacije, 

 obsevanje, 

 kemoterapija 

 socialno bivalno okolje,  

 način sporazumevanja, 

 tip operacije. 

Odvisne spremenljivke so: 

 skupni rezultat VHI, 

 rezultat podtesta fizičnega dela VHI, 

 rezultat podtesta funkcionalnega dela VHI, 

 rezultat podtesta emocionalnega dela VHI. 
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2.6 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Na Društvu laringektomiranih Slovenije sem zaprosila za naslove članov, ki bi želeli 

sodelovati v raziskavi. V treh terminih, 5. 1. 2015, 22. 1. 2015 in 23. 2. 2015, sem jim  

odposlala sestavljen vprašalnik, skupaj z VHI vprašalnikom, pismom ter povratno 

ovojnico/kuverto z naslovom in znamko. V nadaljnji analizi sem upoštevala 

vprašalnike, ki sem jih dobila vrnjene do 2. 3. 2015. 

Do 2. 3. 2015 sem dobila vrnjenih 158 vprašalnikov, to je 61,96 %. 20 vrnjenih 

vprašalnikov (12,66%) sem izločila že na začetku, saj sem iz odgovorov ali 

medicinske dokumentacije razbrala, da anketiranci niso imeli totalne laringektomije in 

s tem niso ustrezali mojim kriterijem.  Izločila sem še tri (1,9%) vprašalnike, ker ni bilo 

napisanih osnovnih podatkov, to je imena in priimka, starosti in časa od operacije ter 

še tri (1,9%), ker niso označili načina sporazumevanja, kar je bil bistven podatek za 

nadaljnjo analizo. V nadaljnji analizi sem izpustila tudi 7 (4,43%) vprašalnikov, ker je 

bil VHI vprašalnik prazen ali napačno izpolnjen. Izločila sem še 4 (2,53%) 

vprašalnike, na katerih so anketiranci pod vprašanje Način sporazumevanja zapisali 

odgovore, ki jih nisem znala smiselno razvrstiti oz. jih nisem razumela. Ti odgovori 

so: kanilo, dovoljujem, brez proteze, nimam svojega glasu – glas je hripav. 

V končni statistični obdelavi sem upoštevala 121 vprašalnikov. 

2.7 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Pridobljene podatke sem obdelala v programu SPSS, verzija 19. Za namene opisa 

vzorca sem uporabila deskriptivno statistiko (aritmetično sredino, standardni odklon 

in odstotke). Za nadaljnjo obdelavo podatkov sem uporabila test ANOVA za testiranje 

statistične pomembnosti razlike med aritmetičnimi sredinami neodvisnih vzorcev. Če 

ni bilo zadoščeno pogoju homogenosti populacijskih varianc odvisne spremenljivke, 

sem uporabila neparametrična testa Mann-Whitney ali Kurskal-Wallis. Za 

natančnejšo primerjavo med dvema neodvisnima vzorcema sem uporabila t-test z 

95% stopnjo tveganja ali Fischerjev eksaktni test. Za merjenje linearne povezanosti 

med dvema spremenljivkama sem uporabila Pearsonov koeficient korelacije. Vse 

rezultate sem prikazala z grafi ali s tabelami.  
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3 REZULTATI 

3.1 REZULTATI POSAMEZNIH PODTESTOV TER CELOTNEGA 

VPRAŠALNIKA VHI 

Tabela 5: Povprečni rezultati na funkcionalnem delu vprašalnika VHI 

FUNKCIONALNI DEL N Min Max Arit. 

sredina 

SD 

Zaradi mojega glasu me ljudje težko 

slišijo. 

121 0 4 2,20 0,971 

Drugi me težko razumejo v hrupnem 

prostoru. 

121 0 4 2,83 1,019 

Ostali člani družine me težko slišijo, če jih 

kličem skozi več prostorov. 

118 0 4 2,51 1,225 

Telefon uporabljam manj, kot bi si res 

želel. 

118 0 4 1,84 1,525 

Izogibam se skupinam ljudi prav zaradi 

svojega glasu. 

119 0 4 1,15 1,369 

Zaradi svojega glasu se s prijatelji, sosedi 

ter sorodniki pogovarjam manj pogosto. 

119 0 4 1,42 1,337 

Če se z nekom pogovarjam od blizu, me 

prosi, da ponovim, kar sem rekel. 

119 0 4 1,85 1,030 

Težave z glasom me omejujejo v 

osebnem in družabnem življenju. 

119 0 4 1,65 1,279 

Zaradi svojega glasu se počutim 

izključenega iz pogovora. 

120 0 4 1,38 1,277 

Zaradi težav z glasom manj zaslužim. 84 0 4 0,82 1,466 

Funkcionalni del skupaj 121 0 40 17,19 7,821 

Anketiranci so imeli najvišje povprečje pri trditvi Drugi me težko razumejo v hrupnem 

prostoru, kar 66% anketirancev je namreč izbralo odgovor 'skoraj vedno' ali 'vedno'. 

Najnižji rezultat so dosegli pri trditvi Zaradi težav z glasom manj zaslužim, na to 

trditev sem dobila tudi največ manjkajočih odgovorov. Pri vseh odgovorih sem dobila 

velik raztros rezultatov, kar govori za to, da se pojmovanje oviranosti pri 

sporazumevanju v vsakdanjih situacijah pri laringektomiranih precej razlikuje.   
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Tabela 6: Povprečni rezultati na fizičnem delu vprašalnika VHI 

FIZIČNI DEL N Min Max Arit. 

sredina 

SD 

Pri govoru mi zmanjkuje zraka. 121 0 4 1,50 1,259 

Zven mojega glasu se spreminja preko 

dneva. 

119 0 4 1,54 1,177 

Ljudje me sprašujejo: »Kaj je narobe s 

tvojim glasom?« 

120 0 4 1,42 1,185 

Moj glas zveni škripajoče in suho. 113 0 4 1,73 1,276 

Pri tvorbi glasu se moram naprezati, 

napenjati. 

120 0 4 1,71 1,405 

Ne morem predvideti, kako čist bo moj 

glas. 

120 0 4 1,99 1,293 

Poskušam spremeniti svoj glas, da bi 

zvenel drugače. 

118 0 4 1,52 1,413 

Govorjenje je zame precejšen napor. 121 0 4 1,74 1,334 

Zvečer imam najslabši glas. 120 0 4 1,37 1,263 

Glas me izda sredi govorjenja. 121 0 4 1,75 1,128 

Fizični del skupaj 121 0 39 16,04 8,763 

Pri fizičnem delu vprašalnika je imela trditev Ne morem predvideti, kako čist bo moj 

glas najvišje povprečje. Najnižje povprečje rezultatov je imela trditev Zvečer imam 

najslabši glas. Standardni odklon kaže na največjo razpršenost odgovorov pri trditvi 

Poskušam spremeniti svoj glas, da bi zvenel drugače in najmanjšo pri trditvi Glas me 

izda sredi govorjenja. 
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Tabela 7: Povprečni rezultati na emocionalnem delu vprašalnika VHI 

EMOCIONALNI DEL N Min Max Arit. 

sredina 

SD 

Zaradi svojega glasu sem pri govorjenju 

napet, nesproščen. 

121 0 4 1,47 1,311 

Zdi se mi, da moj glas vznemirja druge 

ljudi. 

121 0 4 1,22 1,214 

Ugotavljam, da drugi ne razumejo mojih 

problemov z glasom. 

121 0 4 1,54 1,191 

Moji problemi z glasom me vznemirjajo. 119 0 4 1,24 1,280 

Zaradi glasu manj zahajam v družbo. 120 0 4 1,16 1,223 

Zaradi svojega glasu se počutim oviran, 

prikrajšan. 

121 0 4 1,38 1,349 

Vznemirja me, če drugi prosijo, da 

ponovim, kar sem pravkar povedal. 

119 0 4 1,14 1,209 

Nerodno mi je, če me drugi prosijo, da 

ponovim, kar sem pravkar povedal. 

121 0 4 0,88 1,166 

Zaradi svojega glasu se počutim 

nesposobnega. 

121 0 4 0,83 1,193 

Sramujem se svojih problemov z glasom. 121 0 4 0,51 1,042 

Emocionalni del skupaj 121 0 39 11,26 9,326 

Pri vseh trditvah na emocionalnem delu vprašalnika so najnižja povprečja glede na 

ostala dva dela vprašalnika. Najvišje povprečje so anketiranci dosegli pri trditvi 

Ugotavljam, da drugi ne razumejo mojih problemov z glasom, najnižje povprečje na 

celotnem testu so dosegli pri trditvi Sramujem se svojih problemov z glasom. Največji 

standardni odklon je pri trditvi  Zaradi svojega glasu se počutim oviran, prikrajšan  kar 

pomeni, da so na to trditev anketiranci podali najbolj razpršene odgovore, najmanjši 

standardni odklon pa se je pojavil pri trditvi Sramujem se svojih problemov z glasom.  

Na emocionalnem delu je največ trditev, na katere so odgovorili vsi anketiranci, 

najmanj takšnih trditev ima funkcionalni del. 

Tabela 8: Povprečni rezultati na vprašalniku VHI (N = 121) 

 N Min Max Arit. sredina SD 

Funkcionalni del skupaj 121 0 40 17,19 7,821 

Fizični del skupaj 121 0 39 16,04 8,763 

Emocionalni del skupaj 121 0 39 11,26 9,326 

Skupni rezultat VHI 121 0 116 44,47 23,418 
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3.2 STOPNJA OVIRANOSTI NA VPRAŠALNIKU VHI 

Graf 8: Grafični prikaz porazdelitve vzorca glede na stopnjo oviranosti (N=121) 

 

Posamezni rezultati so se gibali od 0 do 116 točk. 30,6 % anketirancev je pri 

končnem rezultatu pokazalo lažjo oviranost, 43,8 % jih je izkazalo zmerno oviranost 

in 25,6% anketirancev se je ovrednotilo kot težka oviranost v vsakdanjem življenju 

zaradi glasu.   
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3.3 VPLIV RAZLIČNIH DEJAVNIKOV NA REZULTAT VPRAŠALNIKA VHI 

3.3.1 PRIMERJAVA REZULTATOV VPRAŠALNIKA GLEDE NA NAČIN 

SPORAZUMEVANJA 

Tabela 9: Primerjava rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI glede na način sporazumevanja (ANOVA) 

 N Arit. 

sredina 

SD 95% interval 

zaupanja 

p 

Spodnja 

meja  

Zgornja 

meja 

Funkcionalni 

del skupaj 

drugo 11 20,73 13,387 11,73 29,72 0,326 

EG 91 16,49 7,002 15,04 17,95  

TEG 10 18,40 6,653 13,64 23,16  

UG 9 18,56 8,095 12,33 24,78  

Skupaj  121 17,19 7,821 15,78 18,60  

Fizični del 

skupaj 

drugo 11 19,45 14,102 9,98 28,93 0,570 

EG 91 15,82 8,026 14,15 17,50  

TEG 10 15,70 6,651 10,94 20,46  

UG 9 14,44 10,454 6,41 22,48  

Skupaj  121 16,04 8,763 14,46 17,62  

Emocionalni 

del skupaj 

drugo 11 15,55 14,528 5,79 25,31 0,448* 

EG 91 10,19 8,243 8,47 11,90  

TEG 10 12,70 8,642 6,52 18,88  

UG 9 15,22 11,563 6,33 24,11  

Skupaj 121 11,26 9,326 9,58 12,93  

Skupni 

rezultat VHI 

drugo 11 55,73 39,842 28,96 82,49 0,320 

EG 91 42,48 21,094 38,09 46,88  

TEG 10 46,80 17,687 34,15 59,45  

UG 9 48,22 25,346 28,74 67,71  

Skupaj 121 44,47 23,418 40,26 48,69  

* neparametrični Kurskal-Wallisov test 

Analiza rezultatov je pokazala, da med uporabniki različnih načinov sporazumevanja 

ni statistično pomembnih razlik na funkcionalnem, fizičnem in emocionalnem delu, 

prav tako ni statistično pomembnih razlik pri skupnem rezultatu VHI. Najmanjšo 

oviranost so glede na rezultate celotnega testa in večine podtestov sicer izkazali 

uporabniki EG (povprečni skupni rezultat VHI 42,48), največjo oviranost pa tisti 

laringektomirani, ki se ne sporazumevajo niti z EG niti z TEG niti z UG (povprečni 

skupni rezultat 55, 73). 
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Tabela 10: Primerjava rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI med govorci z EG in govorci s TEG (t-test) 

 Način govora N Arit. sredina SD p 

Funkcionalni del skupaj EG 91 16,49 7,002 0,414 

TEG 10 18,40 6,653  

Fizični del skupaj EG 91 15,82 8,026 0,963 

TEG 10 15,70 6,651  

Emocionalni del skupaj EG 91 10,19 8,243 0,364 

TEG 10 12,70 8,642  

Skupni rezultat VHI EG 91 42,48 21,094 0,535 

TEG 10 46,80 17,687  

Glede na rezultate vprašalnika VHI se oviranost pri komunikaciji ne razlikuje 

pomembno med uporabniki EG in TEG. Rezultat celotnega vprašalnika obeh skupin 

laringektomiranih kaže v povprečju zmerno oviranost (EG 42,48, TEG 46,80).  

Tabela 11: Primerjava rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI med govorci z EG in govorci z UG (t-test) 

 Način govora N Arit. sredina SD p 

Funkcionalni del skupaj EG 91 16,49 7,002 0,408 

UG 9 18,56 8,095  

Fizični del skupaj EG 91 15,82 8,026 0,633 

UG 9 14,44 10,454  

Emocionalni del skupaj EG 91 10,19 8,243 0,096 

UG 9 15,22 11,563  

Skupni rezultat VHI EG 91 42,48 21,094 0,446 

UG 9 48,22 25,346  

Primerjava uporabnikov EG in UG ni pokazala statistično pomembne razlike glede na 

rezultate VHI. Še najbližje statistično pomembni razliki je bil rezultat emocionalnega 

dela vprašalnika, kjer so uporabniki EG izrazili manjšo oviranost (10,19) kot 

uporabniki UG (15,22).  
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Tabela 12: Primerjava rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI med govorci z EG in govorci z drugimi načini sporazumevanja 

(t-test) 

 Način govora N Arit. sredina SD p 

Funkcionalni del skupaj EG 91 16,49 7,002 0,325 

drugo 11 20,73 13,387  

Fizični del skupaj EG 91 15,82 8,026 0,420 

drugo 11 19,45 14,102  

Emocionalni del skupaj EG 91 10,19 8,243 0,256 

drugo 11 15,55 14,528  

Skupni rezultat VHI EG 91 42,48 21,094 0,302 

drugo 11 55,73 39,842  

Čeprav je obstajala največja razlika v rezultatih vprašalnika VHI med osebami, ki se 

sporazumevajo z EG, in osebami, ki uporabljajo druge načine sporazumevanja (ne 

EG, TEG ali UG), pa statistična analiza rezultatov celotnega vprašalnika in 

posameznih delov ni pokazala pomembnih razlik med skupinama. 

Tabela 13: Primerjava rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI med govorci s TEG in govorci z drugimi načini 

sporazumevanja (t-test) 

 Način govora N Arit. sredina SD p 

Funkcionalni del skupaj TEG 10 18,40 6,653 0,617 

drugo 11 20,73 13,387  

Fizični del skupaj TEG 10 15,70 6,651 0,441 

drugo 11 19,45 14,102  

Emocionalni del skupaj TEG 10 12,70 8,642 0,589 

drugo 11 15,55 14,528  

Skupni rezultat VHI TEG 10 46,80 17,687 0,511 

drugo 11 55,73 39,842  

Tudi primerjava skupine oseb s TEG in oseb z drugimi načini sporazumevanja ni 

pokazala statistično pomembnih razlik glede na rezultate VHI. V vseh delih 

vprašalnika in glede na celotni vprašalnik so uporabniki TEG izkazali manjšo 

oviranost kot uporabniki drugih načinov sporazumevanja.  
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Tabela 14: Primerjava rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI med govorci z UG in govorci z drugimi načini sporazumevanja 

(t-test) 

 Način govora N Arit. sredina SD p 

Funkcionalni del skupaj UG 9 18,56 8,095 0,675 

drugo 11 20,73 13,387  

Fizični del skupaj UG 9 14,44 10,454 0,388 

drugo 11 19,45 14,102  

Emocionalni del skupaj UG 9 15,22 11,563 0,957 

drugo 11 15,55 14,528  

Skupni rezultat VHI UG 9 48,22 25,346 0,631 

drugo 11 55,73 39,842  

Tudi pri primerjavi oseb z UG in drugimi načini sporazumevanja statistično značilnih 

razlik ni bilo. Zanimivo pa je bilo, da je bil rezultat emocionalnega dela vprašalnika 

precej izenačen med skupinama (UG 15,22, drugo 15,55), čeprav bi pričakovali, da je 

uporaba UG bistveno bolj ugoden način sporazumevanja po laringektomiji kot 

pisanje, faringealni šepet, itd. 

Tabela 15: Primerjava rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI med govorci s TEG in govorci z UG (t-test) 

 Način govora N Arit. sredina SD p 

Funkcionalni del skupaj TEG 10 18,40 6,653 0,964 

UG 9 18,56 8,095  

Fizični del skupaj TEG 10 15,70 6,651 0,762 

UG 9 14,44 10,454  

Emocionalni del skupaj TEG 10 12,70 8,642 0,595 

UG 9 15,22 11,563  

Skupni rezultat VHI TEG 10 46,80 17,687 0,890 

UG 9 48,22 25,346  

Tudi pri primerjavah rezultatov vprašalnika med osebami s TEG in UG ni bilo 

statistično pomembnih razlik. Proti pričakovanju, je bil povprečni rezultat fizičnega 

dela vprašalnika oseb z UG  (14,44) celo malo boljši kot povprečni rezultat oseb z 

TEG (15,70). 
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3.3.2 PRIMERJAVA REZULTATOV VPRAŠALNIKA GLEDE NA SPOL 

Tabela 16: Primerjava rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI glede na spol (t-test) 

 Spol N Arit. sredina SD p 

Funkcionalni del skupaj moški 112 17,48 7,980 0,029 

ženski 9 13,56 4,246  

Fizični del skupaj moški 112 16,30 8,902 0,247 

ženski 9 12,78 6,280  

Emocionalni del skupaj moški 112 11,54 9,555 0,061 

ženski 9 7,78 4,816  

Skupni rezultat VHI moški 112 45,30 23,938 0,029 

ženski 9 34,11 12,036  

Na funkcionalnem delu in skupnem rezultatu vprašalnika so moški dosegli statistično 

pomembno slabši rezultat kot ženske. Blizu statistične pomembnosti je tudi 

emocionalni del. 

Tabela 17: Primerjava med spolom in socialno bivalnim okolje (Fischerjev 

eksaktni test - varianta hi-kvadrata) 

 Socialno bivalno okolje Skupaj 

živi sam veččlansko gospodinjstvo 

Spol moški 15 97 112 

ženski 2 7 9 

Skupaj 17 104 121 

Želeli smo preveriti, ali je razlika v rezultatih vprašalnika med spoloma posledica 

različnega socialno bivalnega okolja – npr. ali več žensk kot moških živi v krogu 

družine. Med spolom in socialno bivalnim okoljem ni bilo odkritih statistično 

pomembnih razlik (p=0,612). 
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3.3.3 PRIMERJAVA REZULTATOV VPRAŠALNIKA GLEDE NA SOCIALNO 

BIVALNO OKOLJE 

Tabela 18: Primerjava rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI glede na socialno bivalno okolje (t-test) 

 Socialno bivalno 

okolje 

N Arit. 

sredina 

SD p 

Funkcionalni del 

skupaj 

živi sam 17 13,00 8,888 0,017 

veččlansko 

gospodinjstvo 

104 17,88 7,458  

Fizični del skupaj živi sam 17 13,00 7,953 0,123 

veččlansko 

gospodinjstvo 

104 16,54 8,824  

Emocionalni del 

skupaj 

živi sam 17 10,00 9,172 0,551 

veččlansko 

gospodinjstvo 

104 11,46 9,379  

Skupni rezultat VHI živi sam 17 36,00 24,328 0,108 

veččlansko 

gospodinjstvo 

104 45,86 23,091  

Analiza rezultatov je pokazala statistično pomembno razliko v funkcionalnem delu 

med tistimi, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in tistimi, ki živijo sami.  Nižji povprečni 

rezultat, ki kaže manjšo oviranost, so dosegli tisti, ki živijo sami in imajo tako manjšo 

možnost komunikacije v vsakdanjem življenju. 

3.4 KORELACIJA IN PRIMERJAVA REZULTATOV VPRAŠALNIKA 

GLEDE NA ČAS OD OPERACIJE 

Tabela 19: Primerjava rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI glede na čas od operacije (t-test) 

 Čas od 

operacije   

N Arit. sredina SD p 

Funkcionalni del skupaj 5 let ali manj 42 18,33 8,075 0,243 

več kot 5 let 79 16,58 7,665  

Fizični del skupaj 5 let ali manj 42 17,02 8,708 0,371 

več kot 5 let 79 15,52 8,802  

Emocionalni del skupaj 5 let ali manj 42 12,05 9,050 0,498 

več kot 5 let 79 10,84 9,500  

Skupni rezultat VHI 5 let ali manj 42 47,40 23,534 0,317 

več kot 5 let 79 42,91 23,356  
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Med rezultati vprašalnika in časom od operacije ni bilo odkrite statistične 

pomembnosti. 

Tabela 20: Korelacija rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI s časom od operacije (Pearsonov koeficient) 

 Funkcionalni 

del skupaj 

Fizični 

del 

skupaj 

Emocionalni 

del skupaj 

Skupni 

rezultat 

VHI 

Čas od 

operacije 

v 

mesecih  

Čas od 

operacije 

v 

mesecih 

Pearson 

Correlation 

-0,107 -0,082 -0,062 -0,092 1 

Sig. (2-

tailed) 

0,243 0,371 0,498 0,317  

N 121 121 121 121 121 

Rezultati vprašalnika se s časom od operacije izboljšujejo, vendar korelacija med 

vprašalnikom in časom od operacije ni statistično pomembna. 

3.5 KORELACIJA MED VPRAŠALNIKOM IN STAROSTJO 

Tabela 21: Korelacija rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI z starostjo (Pearsonov koeficient) 

 Funkcionalni 

del skupaj 

Fizični 

del 

skupaj 

Emocionalni 

del skupaj 

Skupni 

rezultat 

VHI 

Starost 

Starost Pearson 

Correlation 

0,054 0,116 0,180 0,133 1 

Sig. (2-

tailed) 

0,556 0,205 0,049** 0,145  

N 121 121 121 121 121 

**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Korelacija med starostjo in emocionalnim delom se je na nivoju 0,05 izkazala za 

statistično pomembno.   
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3.6 PRIMERJAVA REZULTATOV VPRAŠALNIKA GLEDE NA 

LOKALIZACIJO TUMORJA  

Tabela 22: Primerjava rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI glede na lokalizacijo tumorja (ANOVA) 

 N Arit. 

sredina 

SD 95% interval 

zaupanja 

p 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Funkcionalni 

del skupaj 

grlo 69 17,61 8,123 15,66 19,56 1,000 

hipofarinks 19 18,16 7,290 14,64 21,67  

orofarinks 4 8,50 7,724 -3,79 20,79  

Skupaj 92 17,33 8,088 15,65 19,00  

Fizični del 

skupaj 

grlo 69 15,59 8,639 13,52 17,67 0,093 

hipofarinks 19 20,42 9,353 15,91 24,93  

orofarinks 4 6,75 5,377 -1,81 15,31  

Skupaj 92 16,21 9,052 14,33 18,08  

Emocionalni 

del skupaj 

grlo 69 11,80 9,568 9,50 14,10 0,061* 

hipofarinks 19 13,58 9,771 8,87 18,29  

orofarinks 4 2,75 4,193 -3,92 9,42  

Skupaj 92 11,77 9,599 9,78 13,76  

Skupni 

rezultat VHI 

grlo 69 44,97 24,125 39,18 50,77 0,806 

hipofarinks 19 52,16 23,481 40,84 63,48  

orofarinks 4 18,00 16,310 -7,95 43,95  

Skupaj 92 45,28 24,401 40,23 50,34  

*neparametrični Kurskal-Wallisov test 

Najvišje povprečje so dosegli tisti, ki so imeli postavljeno diagnozo raka spodnjega 

žrela, najnižje pa tisti, ki so imeli raka ustnega dela žrela. Primerjava rezultatov 

vprašalnika in lokalizacije tumorja ni pokazala statistične pomembnosti. Najbližje 

statistični pomembnosti je bil emocionalni del.   
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Tabela 23: Primerjava rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI med lokalizacijo grlo: žrelo (t-test) 

 Lokalizacija N Arit. sredina SD p 

Skupni rezultat VHI grlo 69 44,97 24,125 0,833 

žrelo 23 46,22 25,742  

Emocionalni del skupaj grlo 69 11,80 9,568 0,965 

žrelo 23 11,70 9,906  

Fizični del skupaj grlo 69 15,59 8,639 0,263 

žrelo 23 18,04 10,178  

Funkcionalni del skupaj grlo 69 17,61 8,123 0,564 

žrelo 23 16,48 8,101  

Združili smo podskupino bolnikov z rakom orofarinksa in hipofarinksa v skupino z 

rakom žrela. Pri primerjavi rezultatov vprašalnika in lokalizacijo raka s t-testom nismo 

odkrili nobene statistično pomembne razlike. 

3.7 PRIMERJAVA REZULTATOV VPRAŠALNIKA GLEDE NA NAČIN 

ZDRAVLJENJA -  OBSEVANJE 

Tabela 24: Primerjava rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI glede na zdravljenje z obsevanjem (ANOVA) 

 N Arit. 

sredina 

SD 95% interval 

zaupanja 

p 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Funkcionalni 

del skupaj 

ne 17 17,71 8,513 13,33 22,08 0,771 

da 104 17,11 7,743 15,60 18,61  

Skupaj 121 17,19 7,821 15,78 18,60  

Fizični del 

skupaj 

ne 17 12,06 10,305 6,76 17,36 0,043 

da 104 16,69 8,362 15,07 18,32  

Skupaj 121 16,04 8,763 14,46 17,62  

Emocionalni 

del skupaj 

ne 17 9,12 9,466 4,25 13,98 0,228* 

da 104 11,61 9,302 9,80 13,41  

Skupaj 121 11,26 9,326 9,58 12,93  

Skupni 

rezultat VHI 

ne 17 38,88 25,770 25,63 52,13 0,290 

da 104 45,38 23,017 40,91 49,86  

Skupaj 121 44,47 23,418 40,26 48,69  

*neparametrični Mann-Whitneyjev test 

Pokazala se je statistična pomembnost pri fizičnem delu,  tisti ki so bili obsevani, 

imajo bistveno slabši rezultat (povprečje 16,69) kot tisti, ki niso bili obsevani 

(povprečje 12,06).  
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3.8 PRIMERJAVA REZULTATOV VPRAŠALNIKA GLEDE NA NAČIN 

ZDRAVLJENJA – KEMOTERAPIJA 

Tabela 25: Primerjava rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI glede na zdravljenje s kemoterapijo (ANOVA) 

 N Arit. 

sredina 

SD 95% interval 

zaupanja 

p 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Funkcionalni 

del skupaj 

da 26 17,04 7,982 13,81 20,26 0,901 

ne 94 17,26 7,858 15,65 18,86  

Skupaj 120 17,21 7,851 15,79 18,63  

Fizični del 

skupaj 

da 26 15,81 8,681 12,30 19,31 0,866 

ne 94 16,14 8,871 14,32 17,96  

Skupaj 120 16,07 8,795 14,48 17,66  

Emocionalni 

del skupaj 

da 26 11,08 9,724 7,15 15,00 0,828* 

ne 94 11,29 9,315 9,38 13,20  

Skupaj 120 11,24 9,364 9,55 12,93  

Skupni 

rezultat VHI 

da 26 43,92 23,657 34,37 53,48 0,888 

ne 94 44,66 23,600 39,83 49,49  

Skupaj 120 44,50 23,514 40,25 48,75  

*neparametrični Mann-Whitney test 

Odgovorov na vprašanje o zdravljenju s kemoterapijo sem dobila 120, eden 

anketiranec ni odgovoril na to vprašanje. Pri primerjavi rezultatov glede na sočasno 

zdravljenje s kemoterapijo nisem odkrila statistične pomembnosti. 

3.9 PRIMERJAVA REZULTATOV VPRAŠALNIKA GLEDE NA NAČIN 

ZDRAVLJENJA – TIP OPERACIJE 

Tabela 26: Primerjava rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI glede na tip operacije (ANOVA) 

 N Arit. 

sredina 

SD 95% interval 

zaupanja 

p 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Funkcionalni 

del skupaj 

laringektomija 65 16,72 8,479 14,62 18,82 0,324 

laringektomija 

z delno 

faringektomijo 

14 19,21 8,341 14,40 24,03  

laringektomija 

z delno 

9 15,33 5,874 10,82 19,85  
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faringektomijo 

in 

rekonstrukcijo 

režnja 

laringektomija 

z glosektomijo 

5 11,60 6,348 3,72 19,48  

Skupaj 93 16,69 8,195 15,00 18,38  

Fizični del 

skupaj 

laringektomija 65 16,05 8,109 14,04 18,06 0,827 

laringektomija 

z delno 

faringektomijo 

14 16,14 9,922 10,41 21,87  

laringektomija 

z delno 

faringektomijo 

in 

rekonstrukcijo 

režnja 

9 17,78 8,363 11,35 24,21  

laringektomija 

z glosektomijo 

5 13,40 5,941 6,02 20,78  

Skupaj 93 16,09 8,243 14,39 17,78  

Emocionalni 

del skupaj 

laringektomija 65 11,78 9,460 9,44 14,13 0,315* 

laringektomija 

z delno 

faringektomijo 

14 12,43 10,966 6,10 18,76  

laringektomija 

z delno 

faringektomijo 

in 

rekonstrukcijo 

režnja 

9 7,00 7,053 1,58 12,42  

laringektomija 

z glosektomijo 

5 6,00 5,568 -0,91 12,91  

Skupaj 93 11,11 9,411 9,17 13,05  

Skupni 

rezultat VHI 

laringektomija 65 44,52 23,875 38,61 50,44 0,549 

laringektomija 

z delno 

faringektomijo 

14 47,79 27,045 32,17 63,40  

laringektomija 

z delno 

faringektomijo 

in 

rekonstrukcijo 

režnja 

9 40,11 19,548 25,09 55,14  
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laringektomija 

z glosektomijo 

5 31,00 16,477 10,54 51,46  

Skupaj  93 43,86 23,620 39,00 48,72  

*neparametrični Kurskal-Wallisov test 

Najvišji rezultat so dosegli tisti, pri katerih je bila opravljena laringektomija z delno 

faringektomijo, najnižji rezultat so dosegli tisti, pri katerih se je opravila laringektomija 

z glosektomijo. Primerjava rezultatov vprašalnika in tipa operacije ni pokazala 

statistično pomembne razlike. 

Tabela 27: Primerjava rezultatov posameznih delov in skupnega rezultata 

vprašalnika VHI glede na razsežnost operacije (t-test) 

 Tip operacije N Arit. 

sredina 

SD p 

Skupni rezultat VHI laringektomija 66 45,39 24,071 0,637 

obsežnejša 

operacija 

55 43,36 22,781  

Emocionalni del 

skupaj 

laringektomija 66 11,92 9,670 0,390 

obsežnejša 

operacija 

55 10,45 8,917  

Fizični del skupaj laringektomija 66 15,88 8,512 0,824 

obsežnejša 

operacija 

55 16,24 9,131  

Funkcionalni del 

skupaj 

laringektomija 66 17,62 8,171 0,509 

obsežnejša 

operacija 

55 16,67 7,421  

Primerjava rezultatov s t-testom tistih, ki so bili zdravljeni z laringektomijo in tistih, ki 

so bili zdravljeni z obsežnejšo operacijo, ni pokazala statistično pomembne razlike.  
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4 SPREJEMANJE HIPOTEZ in RAZPRAVA 

H 1: Največjo oviranost pri govorni komunikaciji doživlja skupina 

govorcev, ki uporablja UG, govorci, ki uporabljajo TEP, pa doživljajo 

najmanjšo oviranost. 

Izkazalo se je, da imajo najvišji povprečni rezultat na celotnem vprašalniku VHI 

govorci, ki za sporazumevanje uporabljajo druge načine sporazumevanja, kot so 

pisanje, kretnje oz. mimika in šepet. Sledijo jim uporabniki elektrolarinksa, govorci 

TEG in na koncu kot skupina z najnižjim povprečnim rezultatom govorci EG (Tabela 

9). Izjema je fizični del vprašalnika, kjer skupini »drugi načini sporazumevanja« 

sledijo govorci EG in TEG ter na koncu z najnižjim povprečnim rezultatom uporabniki 

elektrolarinksa (Tabela 9). To je logično, saj fizični del sestavljajo trditve, ki se 

nanašajo na samooceno glasu in neudobja v grlu oziroma odzvočni cevi med 

govorjenjem, pri uporabnikih elektrolarinksa je izvor zvoka v elektrolarinksu, 

artikulacija poteka tako, kot je že pred odstranitvijo grla.  

Statistično pomembne razlike glede oviranosti zaradi glasu nisem odkrila niti v celotni 

skupini z vključenimi vsemi podskupinami, hkrati niti s primerjavo posameznih 

podskupin različnih načinov sporazumevanja med seboj (Tabele 10, 11, 12, 13, 14, 

15). V slovenskem prostoru je bila leta 2007  narejena raziskava o vplivu načina 

sporazumevanja na kakovost življenja pri bolnikih po odstranitvi grla, kjer so z 

uporabo vprašalnika Voice Related Quality of Life primerjali 22 bolnikov s TEG in 31 

bolnikov z EG. Pri oceni vpliva govora na kakovost življenja so bolniki s TEG navedli 

značilno manjše poslabšanje kakovosti življenja po odstranitvi grla kot bolniki z EG, 

prav tako pa so imeli manj težav pri sporazumevanju v hrupu in zahajanju v družbo 

kot bolniki z EG, vendar razlika ni bila statistično pomembna (Boltežar, Pavlovec, 

Hočevar Boltežar in Fischinger, 2007). 

Strinjam se z mnenjem Boltežar idr. (2007), da TEG manj vpliva na spremembo 

kakovosti življenja, ker je bolj podoben tvorbi glasu in govora pred laringektomijo in 

se ga bolniki lahko bistveno hitreje naučijo kot EG. V moji raziskavi so namreč na 

področju fizičnega dela vprašalnika TEG dosegli nižji rezultat kot govorci, ki 

uporabljajo EG. Stewart, Chen in Stach (1998) so primerjali med seboj rezultate 

uporabnikov traheoezofagealne proteze in paciente, ki so bili zdravljeni le z 

obsevanjem, to pomeni, da jim grla niti niso odstranili. Na funkcionalnem in 

emocionalnem delu vprašalnika so uporabniki TEG izkazali večjo oviranost, medtem 

ko na fizičnem delu vprašalnika razlika v rezultatih ni bila statistično pomembna, 

čeprav so obsevani bolniki še ohranili grlo, uporabniki TEG pa ga niso več imeli in so 

tvorili glas v na novo nastalem faringoezofagealnem segmentu.  

Rossi idr. (2014) so v raziskavo vključili bolnike, ki so se po zdravljenju karcinoma 

grla sporazumevali brez glasu (kar lahko enačimo z mojo skupino »drugo«), s TEG in 

z laringalnim glasom (po zdravljenju s kemoterapijo in obsevanjem) ter imajo 
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ohranjeno grlo. Ugotovili so, da najvišjo oviranost izkazujejo tisti bolniki, ki se 

sporazumevajo brez glasu in najmanjšo oviranost izkazujejo tisti, ki uporabljajo 

laringealni govor. 

Jaz sem v raziskavi primerjala samo osebe po kirurškem zdravljenju, obsevalno 

zdravljenje je bilo uporabljeno ali kot prvo zdravljenje in je bilo neuspešno ali pa kot 

dopolnilno zdravljenje kirurškemu (Grafi 5, 6, 7). 

Evans, Carding in Drinnan (2008) so primerjali med seboj skupino uporabnikov TEG 

in skupino drugih načinov sporazumevanja (EG, elektrolarinks, šepet in pisanje). 

Manjšo oviranost so izkazali uporabniki TEG.  

V raziskavi sem primerjala posamezne podskupine glede na način sporazumevanja 

med seboj. Največ laringektomiranih oseb je uporabljalo EG za sporazumevanje 

(Graf 3). Oviranost govorcev z EG je bila glede na celotni vprašalnik VHI najnižja v 

primerjavi z drugimi načini sporazumevanja. Verjetno je razlog za to, da so bili v 

raziskavo zajeti člani DLS, katerega pomembna aktivnost je organizacija učenja EG. 

Dvakrat letno organizirajo tudi tečaj EG, na katerem  se laringektomirane osebe 

lahko učijo tudi drugih oblik sporazumevanja (uporabe TEG, UG), vendar je cilj tečaja 

usvajanje EG.  

H 1 zavržem, saj je na vseh podpodročjih največjo oviranost izkazala skupina 

»drugo« (drugi načini sporazumevanja, kot so pisanje, kretnje oz. mimika in šepet). 

H 2: Pri vseh laringektomiranih osebah ne glede na način 

sporazumevanja je najbolj prizadeto funkcionalno področje in najmanj 

emocionalno področje oviranosti pri govorni komunikaciji.  

Hipotezo sem postavila na podlagi objavljenih raziskav. Heitmann Mares Azevedo, 

Montoni,  Gonçalves Filho, Kowalski in Carrara-de Angelis (2012) so delali raziskavo 

z vprašalnikom VHI pri bolnikih, ki so se zdravili zaradi napredovalnega raka grla 

in/ali spodnjega dela žrela. Raziskava je ugotovila, da so bolniki občutili največjo 

oviranost na funkcionalnem delu vprašalnika VHI in najmanjšo na emocionalnem 

delu. Tudi raziskava opravljena med uporabniki TEG je pokazala prav takšne 

rezultate (Kazi idr., 2007).  

Evans idr. (2008) so prišli do zaključka, da je najbolj ovirano funkcionalno in najmanj 

emocionalno področje. Razlika v točkah na emocionalnem delu med skupino 

uporabnikov TEG in skupino z drugimi načini sporazumevanja je bila statistično 

pomembna (p=0,04) v prid uporabnikov TEG. 

V predstavljeni raziskavi se je prav tako pokazalo, da imajo vsi laringektomirani 

najvišji povprečni rezultat na funkcionalnem področju, kar kaže na to, da imajo to 

področje najbolj prizadeto. Raziskava tudi pove, da so uporabniki elektrolarinksa 

dosegli najnižji povprečni rezultat na fizičnem delu vprašalnika, medtem ko so 
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uporabniki vseh ostalih načinov sporazumevanja imeli najnižji povprečni rezultat na 

emocionalnem področju (Tabela 9). 

Rezultati so potrdili izsledke iz tujih raziskav. Lundström, Hammarberg in Munck-

Wikland (2009) so v svoji raziskavi ugotovile, da so rezultati funkcionalnega in 

fizičnega dela višji kot rezultati emocionalnega dela. Čeprav razlike med rezultati niso 

bile pomembne, so imeli najvišji povprečni rezultat na fizičnem delu vprašalnika. Do 

prav takšnih rezultatov so prišli tudi v raziskavi Schindler idr. (2012), le da niso 

preverjali statistične pomembnosti razlik v rezultatih.   

Rossi idr. (2014) opažajo, da vse tri skupine bolnikov (brez glasu, uporabniki TEG in 

laringalni govor) izražajo največjo oviranost na funkcionalnem področju. Skupini brez 

glasu in uporabniki TEG najmanjšo oviranost zaradi glasu kažejo na fizičnem 

področju, medtem ko uporabniki laringalnega govora najmanjšo oviranost kažejo na 

emocionalnem področju. Razlike v točkah med skupinami so statistično pomembne 

na celotnem testu in na vseh področjih. 

H 2 delno sprejmem. Prvi del H 2 sprejmem, saj je pri vseh laringektomiranih osebah 

ne glede na način sporazumevanja najbolj prizadeto funkcionalno področje. Drugi del 

H2 zavržem, saj se je izkazalo, da imajo uporabniki elektrolarinksa najmanj prizadeto 

fizično področje oviranosti pri govorni komunikaciji. 

H 3: S časom, ki je minil od operacije, se oviranost pri govorni 

komunikaciji  zmanjšuje.  

S časom, ki je minil od operacije, se rezultati na vprašalniku izboljšujejo. Oviranost se 

torej z leti zmanjšuje. Kljub temu korelacija med časom od operacije in rezultati 

vprašalnika ni statistično pomembna (Tabeli 19, 20).  

Do zaključka, da se oviranost v govorni komunikaciji z leti manjša, so prišli tudi 

nekateri drugi tuji avtorji (Lundström idr., 2009). 

Predhodna raziskava v Sloveniji, pri kateri sta foniatrinji ocenjevali EG po Wepmanu, 

je pokazala, da bolniki, ki so bili operirani pred manj kot tremi leti, bistveno slabše 

obvladajo EG od bolnikov, operiranih pred več ko tremi leti (p<0,000), kar potrjuje, da 

je učenje EG dolgotrajen proces. EG se da naučiti tudi več let po končanem 

zdravljenju z zavzetostjo ter ob ustrezni strokovni pomoči (Šereg Bahar, Hočevar 

Boltežar idr., 2004). 

V raziskavi so Stewart idr. (1998) prav tako ocenjevali korelacijo med časom, ki je 

minil od zaključka zdravljenja in rezultati VHI vprašalnika. Ugotovili so, da je 

korelacija pozitivna, a zelo šibka, kar kaže na to, da čas, ki je pretekel od zaključka 

zdravljenja ne napoveduje boljših ali slabših rezultatov. Tudi v raziskavi Evans idr. 

(2008) se rezultat VHI s časom od operacije slabša za 0,3 točke na leto, vendar 

razlika ni statistično pomembna.   
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H 3 sprejmem, čeprav statistično pomembne razlike v zmanjševanju oviranosti z leti, 

ki pretečejo od operacije, nisem uspela dokazati. 

H 4: Osebe, ki živijo same, čutijo manjšo oviranosti pri govorni 

komunikaciji, kot osebe, ki živijo z vsaj enim članom družine.  

Rezultati so pokazali, da imajo anketiranci, ki živijo sami, na celotnem vprašalniku 

nižje povprečne rezultate kot tisti, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Razlika med 

skupinama je bila na funkcionalnem delu vprašalnika statistično pomembna (p = 

0,017) (Tabela 18). Dobljeni rezultati se skladajo z ugotovitvami raziskave iz leta 

1998 (Stewart idr., 1998). Razumljivo je, da imajo osebe, ki živijo same, manjšo 

možnost za komunikacijo in s tem tudi potrebo po vsakodnevni komunikaciji. Tako jim 

oviranost v funkcionalnem smislu predstavlja manjši problem kot tistim, ki morajo in 

imajo možnost komunicirati s člani svoje družine. 

H 4 lahko sprejmem, saj rezultati kažejo na to, da se osebe, ki živijo same, čutijo 

manj ovirane v govorni komunikaciji. 

H 5: Osebe, ki so bile laringektomirane zaradi raka grla, navajajo manjšo 

oviranost pri govorni komunikaciji kot osebe z rakom žrela. 

Iz rezultatov je razvidno, da osebe, ki so imele rak orofarinksa navajajo najmanjšo 

oviranost v govorni komunikaciji, največjo oviranost v govorni komunikaciji pa 

navajajo osebe, ki so bile laringektomirane zaradi raka hipofarinksa. Razlike med 

skupinami niso bile statistično pomembne, najbližje statistični pomembnosti je bil 

emocionalni del (p = 0,061). Pri tem moramo upoštevati, da so bile v vzorcu samo 4 

osebe z rakom orofarinksa (Tabela 22). 

Ko smo primerjali oviranost v govorni komunikaciji med bolniki z rakom grla in bolniki 

z rakom žrela (orofarinksa in hipofarinksa skupaj) nismo našli nobene statistično 

pomembne razlike. Nekateri rezultati so sicer pokazali večjo oviranost oseb z rakom 

žrela (skupni rezultat VHI, fizični del testa), vendar so bile razlike minimalne (Tabela 

23). 

Pričakovala sem večjo oviranost pri govoru pri bolnikih z rakom žrela. Po podatkih iz 

drugih študij, lokalizacija raka v spodnjem delu žrela predstavlja bistveno manjšo 

možnost za uspešno učenje EG (p < 0,001) (Šereg Bahar, Hočevar Boltežar idr., 

2004), saj je pogosto povezana z obsežnejšo operacijo (Bavčar, Hočevar Boltežar, 

Šmid in  Žargi, 2004). 

H 5 ne morem potrditi, saj so osebe, ki so bile laringektomirane zaradi raka grla sicer 

dosegle boljši rezultat na vprašalniku kot osebe, ki so bile laringektomirane zaradi 

raka hipofarinksa, vendar so hkrati dosegle slabši rezultat kot osebe, ki so bile 

laringektomirane zaradi raka orofarinksa. Rak hipofarinksa in rak orofarinksa spadata 

pod rak žrela. Ob primerjavi bolnikov z rakom grla in z rakom žrela je bil skupni 
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rezultat VHI ter fizični del sicer malenkostno boljši pri osebah z rakom grla, ostala 

podtesta sta pokazala minimalno slabši rezultat. Nobena razlika statistično ni bila 

pomembna.  

H 6: Bolj razsežna operacija je povezana z večjo oviranostjo pri govorni 

komunikaciji. Osebe, ki so bile zdravljene z radioterapijo in kemoterapijo, 

doživljajo večjo oviranosti pri govorni komunikaciji. 

Pri 55 bolnikih je bila poleg laringektomije potrebna bolj razsežna operacija (delna 

faringektomija, delna glosektomija, rekonstrukcija manjka tkiva z režnjem). Razlike v 

rezultatih med tema podskupinama so bile minimalne, večinoma celo malo slabše pri 

osebah, pri katerih je bila napravljena samo laringektomijo (Tabela 27). Torej vpliva 

razsežnejše operacije na oviranost pri komunikaciji zaradi govora nisem potrdila. 

Podobno so ugotovili tudi drugi. Razsežnost operacije, kot so disekcija vratu, 

faringektomija in rekonstrukcija režnja, ni vplivala na oviranost v govorni komunikaciji 

tudi v raziskavi iz Velike Britanije (Kazi idr., 2007). 

Po drugi strani pa so pri strokovnem ocenjevanju EG po Wepmanu raziskovalci 

odkrili, da razsežnost operacije pomembno vpliva na uspešnost priučitve EG 

(p<0,01) (Šereg Bahar, Hočevar Boltežar idr., 2004). Obsežnejša operacija pomeni 

namreč večji manjek tkiva, ožji faringealni kanal, ki je tudi manj oživčen in bolj 

brazgotinast faringoezofagealni segment, kjer nastaja glas pri ezofagealnem govoru 

(Bavčar idr., 2004; Šereg Bahar, Hočevar Boltežar idr., 2004). V raziskavi Šereg 

Bahar idr (2004) so uporabili drugačen način ocenjevanja uspešnosti govorne 

rehabilitacije po laringektomiji. Uspešnosti učenja EG je subjektivno ocenjeval 

strokovnjak foniater, niso pa uporabili vprašalnika (npr. VHI), v katerem bi bolnik sam 

ocenjeval svojo oviranost. Torej gre za drugačno metodologijo in drugačen cilj 

raziskave (ocena uspešnosti učenja EG), zato te študije z mojo ne morem povsem 

primerjati. 

H 6 v prvem delu ne moremo potrditi, da je obsežnejša operacija povezana z 

doživljanjem večje oviranosti pri govorni komunikaciji. 

Kemoterapija 

Glede na rezultate VHI, laringektomirani brez zdravljenja s kemoterapijo navajajo 

manjšo oviranost v govorni komunikaciji kot tiste osebe, ki so bile sočasno zdravljene 

s kemoterapijo, vendar razlika med skupinama ni statistično pomembna (Tabela 25). 

Obsevanje 

Pri vključenih laringektomiranih je bila obsevalna terapija le dopolnilo kirurškemu 

zdravljenju ali pa je bila uporabljena kot prvo zdravljenje in je bila neuspešna, zato so 

bili bolniki nato laringetomirani. Le na funkcionalnem delu vprašalnika je skupina, ki je 

bila zdravljena z obsevanjem, dosegla boljši rezultat kot skupina, ki ni bila obsevana. 

Na fizičnem, emocionalnem in pri skupnih rezultatih je skupina, ki je bila obsevana 
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izkazala večjo oviranost v govorni komunikaciji. Na fizičnem delu vprašalnika je bila 

ta razlika statistično pomembna (p = 0,043) (Tabela 24). 

V strokovni literaturi je malo podobnih raziskav, kot so predstavljeni v magistrski 

nalogi, vsaj kar se tiče uporabe obsevanja in kemoterapije. V raziskavi iz leta 1998 so 

raziskovalci primerjali laringektomirane bolnike in bolnike, ki so bili zdravljeni samo z 

obsevanjem. Ugotovili so, da so laringektomirani bolniki na funkcionalnem (p=0,001) 

in emocionalnem (p=0,01) delu vprašalnika izkazali statistično večjo oviranost v 

govorni komunikaciji kot bolniki zdravljeni z obsevanjem. Ko so primerjali med seboj 

samo bolnike, ki so bili zdravljeni samo z laringektomijo ter bolnike, ki so bili 

zdravljeni z laringektomijo in obsevanjem, statistično pomembnih razlik niso odkrili 

(Stewart idr., 1998).   

Kazi idr. (2007) so ugotovili, da tako obsevanje kot kemoterapija statistično 

pomembno vplivata na višje rezultate funkcionalnega dela vprašalnika (Mann-

Whitney, P=0,04 in p=0,01), medtem ko na večjo oviranost fizičnega dela pomembno 

vpliva le kemoterapija (Mann-Whitney, P=0,04).  

Možen razlog za večjo oviranost je, da se obsevanje in kemoterapija pogosto 

uporabljata pri napredovalnih oblikah raka, poleg tega pa vplivata na kakovost 

sluznice preostanka žrela in s tem mesto, kjer nastaja novi glas. (Kazi idr., 2007). 

H 6 v drugem delu lahko potrdim, saj so laringektomirani, ki so bili zdravljeni tudi s 

kemoterapijo in obsevanjem, občutili večjo oviranost pri govorni komunikaciji kot tisti, 

ki dodatno zdravljeni niso bili. Statistično pomembna razlika se je pokazala le na 

fizičnem delu vprašalnika glede zdravljenja z obsevanjem. 

H 7: Mlajše laringektomirane osebe čutijo večjo oviranost pri govorni 

komunikaciji kot starejše osebe. 

Korelacija med starostjo in rezultati na vprašalniku VHI je pozitivna, kar pomeni, da 

oviranost v govorni komunikaciji s starostjo anketirancev narašča, vendar je 

povezanost statistično pomembna le na emocionalnem delu (p = 0,049) (Tabela 21).   

Do podobnih zaključkov so prišli tudi v nekaterih tujih raziskavah, le da njihovi 

rezultati kažejo, da razlike med rezultati mlajših in starejših oseb niso bili statistično 

pomembne (Evans idr., 2008; Schuster idr., 2004).   

Nekaj drugih avtorjev je prišlo do nasprotnih ugotovitev. Stewart idr. (1998) so v svoji 

raziskavi prišli do ugotovitve, da so mlajši bolniki izkazali večjo oviranost v govorni 

komunikaciji kot starejši bolniki, vendar razlika ni bila statistično pomembna. Kazi idr. 

(2007) so prišli do enakega zaključka, le da starost statistično pomembno vpliva na 

rezultate vseh treh delov vprašalnika. Prav tako so Lundström idr. (2009) ugotovile, 

da so bolniki, mlajši od 60 let, imeli za 10 ali več točk višji povprečni rezultat kot 

bolniki starejši od 60 let. 
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To je lahko povezano s tem, da ima glasovna disfunkcija (negativni) učinek na 

delovno in socialno življenje mlajših bolnikov (Kazi idr., 2007). 

Pridobljene rezultate lahko razložim z relativno visoko starostjo naših anketirancev, v 

povprečju so bili starejši od 66 let, več kot polovica jih je bila starejših od 65 let. 

Razlog za pridobljene rezultate bi lahko bil tudi aktivni pristop DLS, ki organizira 

tečaje učenja EG in omogoča praktično brezplačno udeležbo na teh tečajih za svoje 

člane. Tako se laringektomirani relativno hitro naučijo EG in s tem lažje komunicirajo 

z okolico. 

H 7 zavržem. 

H 8: Spol ne vpliva na oviranost pri govorni komunikaciji. 

Rezultati celotnega vprašalnika kažejo, da so moški bolj ovirani v govorni 

komunikaciji kot ženske. Razlika med spolom je na funkcionalnem delu in pri 

skupnem rezultatu statistično pomembna (p = 0,029) (Tabela 16). 

Ena od možnosti za tak rezultat bi bila, da se socialno okolje moških in žensk 

razlikuje in bi to posredno vplivalo na rezultat. Glede na socialno bivalno okolje 

razlike ni med spoloma (p = 0,612), zato spol dejansko vpliva na oviranost pri govorni 

komunikaciji (Tabela 17). 

Rak grla in spodnjega žrela je bolezen, za katero moški zbolevajo 10-13x pogosteje 

kot ženske. Ker so v populaciji laringektomiranih večinoma moški in je število žensk 

obolelih za rakom grla ali spodnjega žrela majhno, v raziskavah le redko ugotavljajo 

vpliv spola (Kazi idr., 2007; Lundström idr., 2009). 

Rezultati tujih študij se razlikujejo. Lundström idr. (2009) so ugotovile, da se rezultati 

VHI vprašalnika žensk ne razlikujejo od rezultatov moških. 

Nasprotno so Kazi idr. (2007) ugotovili, da so uporabnice TEG izkazale večjo 

oviranost v govorni komunikaciji na vseh treh področjih kot moški uporabniki TEG, 

vendar spol ni statistično pomembno vplival na rezultate vprašalnika. Te ugotovitve 

kažejo na to, da so ženske manj zadovoljne s TEG, eden izmed razlogov za to je 

lahko nizek ton glasu pri TEG (Kazi idr., 2007). 

Vzorec žensk v naši raziskavi predstavlja le desetino vseh udeležencev. Možno je, 

da se ženske aktivnejše vključijo v govorno rehabilitacijo po odstranitvi grla, zato 

hitreje usvojijo EG, ki jim dobro služi pri sporazumevanju. Za potrditev te domneve bi 

morali v vprašalnik vključiti tudi vprašanje o udeležbi na tečajih EG. 

H 8 zavrnemo, saj spol vpliva na oviranost pri sporazumevanju zaradi glasu. 

Na podlagi rezultatov se je od preteklih raziskav glede govorne rehabilitacije po 

odstranitvi grla v Sloveniji (Fajdiga idr., 2002; Jeličić, Hočevar Boltežar idr., 1999; 

Šereg Bahar, Hočevar Boltežar idr., 2004) nekoliko povečalo število tistih, ki se 
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sporazumevajo z ezofagealnim govorom (70,25%), število tistih, ki za 

sporazumevanje uporabljajo traheoezofagealno protezo, se je zmanjšalo (7,44%), 

zmanjšalo se je tudi število tistih, ki uporabljajo elektrolarinks (7,44%). Za približno 

polovico (9,09%) se je zmanjšalo število tistih, ki uporabljajo druge načine 

sporazumevanja, kot so pisanje, šepet in mimika/kretnje. Povečalo pa se je število 

tistih, ki so označili dvojni način sporazumevanja (5,79%). 

Rezultate bi lahko pripisala temu, da se je v času, ko so pri nas začeli vstavljati 

traheoezofagealno protezo, več laringektomiranih bolnikov odločilo zanjo, ker je bila 

to nova metoda, ki je v tujini požela zelo velik uspeh. Prav tako so strokovnjaki manj 

poznali možne zaplete z govorno protezo, poleg tega se je od takrat do danes 

povečala možnost za učenje EG – logopedske obravnave, skupine, tečaji EG. V 

Sloveniji je več laringektomiranih, ki uporabljajo EG kot v tujini, ker je logopedska 

obravnava dobro dostopna in za uporabnika brezplačna. Slovenski strokovnjaki 

zagovarjajo učenje EG kot dobro naložbo za vse življenje. Z usvojitvijo EG kot načina 

komunikacije postane laringektomirani neodvisen od pomoči drugih pri govornem 

sporazumevanju. Pri uporabi TEG je potrebno redno čiščenje, menjava proteze, za 

kar so potrebni ambulantni posegi, zato so laringektomirani do konca življenja odvisni 

od zdravstvene oskrbe. Da laringektomirani lahko uspešno komunicira, ni zanemarljiv 

tudi strošek potrebnih govornih protez. Morda je prav ekonomski vidik industrije v 

ozadju in v primerjavi s Slovenijo je dražja storitev logopeda vzrok, da se v tujini 

odločajo v prvi vrsti za TEG govorno rehabilitacijo po laringektomiji. Vsi se strinjajo, 

da je EG boljši od UG, saj tako zven govora ni kovinski in ne zbuja pozornosti. 

V raziskavi Jeličić, Hočevar Boltežar idr. (1999) so ugotovili, da 86% anketiranih 

laringektomiranih oseb biva v veččlanskem gospodinjstvu, 14 % pa živi samih. Prav 

takšen rezultat sem dobila tudi jaz (Tabela 4). 

Moerman, Martens in Dejonckere (2004) so uporabili VHI pri 45 bolnikih z 

nadomestnim glasom. V njihovi študiji so lahko bolniki pustili prazne tiste trditve, ki so 

bile zanje neznačilne. Izkazalo se je, da so trditve z manjkajočimi odgovori 

pogostejše na funkcionalnem in fizičnem delu vprašalnika, kot so na emocionalnem 

delu. Na funkcionalnem delu sta najpogosteje nerešeni trditvi »Ostali člani družine 

me težko slišijo, če jih kličem skozi več prostorov.« in »Zaradi težav z glasom manj 

zaslužim.« in na fizičnem delu trditev »Moj glas zveni škripajoče in suho.«. Te trditve 

so imele 8 ali več manjkajočih odgovorov. Podobne odgovore sem dobila tudi jaz v 

raziskavi. Prav tako sta imeli 8 ali več manjkajočih odgovorov trditvi »Zaradi težav z 

glasom manj zaslužim.« in »Moj glas zveni škripajoče in suho.«. Enako kot v 

raziskavi Moerman idr (2004) sem imela najmanj nerešenih trditev na emocionalnem 

delu vprašalnika (Tabela 7). Dejstvo, da je nekaj trditev ostalo nerešenih, kaže na to, 

da trditve niso relevantne ali so problematične za populacijo laringektomiranih oseb 

(Moerman idr., 2004). Da je trditev »Zaradi težav z glasom manj zaslužim« (Tabela 

5) imela kar 37 manjkajočih odgovorov, pripisujem temu, da je rak grla in spodnjega 

žrela bolezen moških po 60. letu starosti, ko so večinoma že v pokoju ali pa jih zaradi 
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posledic operacije predčasno upokojijo. Povprečna starost oseb iz moje raziskave je 

bila namreč 66,9 let, polovica anketirancev je bila starejših od 65 let. 

Na funkcionalnem delu so anketiranci imeli najvišje povprečje pri trditvi Drugi me 

težko razumejo v hrupnem prostoru. Najnižji rezultat so dosegli pri trditvi Zaradi težav 

z glasom manj zaslužim, na to trditev pa sem dobila tudi največ manjkajočih 

odgovorov (Tabela 5). 

Podoben rezultat navajajo tudi v Skandinaviji. Trditev, ki je izražala največjo težavo 

laringektomiranih v njihovi raziskavi, je bila Drugi me težko razumejo v hrupnem 

okolju (Lundström idr., 2009). 

Podobno kot v nekaj drugih raziskavah (Evans idr., 2008; Kazi idr., 2007; Lundström 

idr., 2009; Schindler idr., 2012; Schuster idr., 2004), se tudi v moji raziskavi 

individualni rezultati na VHI vprašalniku gibljejo od lažje do težke oviranosti v govorni 

komunikaciji (Graf 8).  

Na funkcionalnem delu so laringektomirani dosegli najvišji povprečni rezultat 17,19, 

najnižji povprečni rezultat so dosegli na emocionalnem delu. Povprečni rezultat na 

celotnem testu 44,47 točk kaže na zmerno oviranost (Tabela 8), kar se sklada z 

nekaterimi tujimi raziskavami (Evans idr., 2008; Heitmann Mares Azevedo idr., 2012; 

Kazi idr., 2007; Lundström idr., 2009; Schindler idr., 2012; Schuster idr., 2004; 

Stewart idr., 1998). 

Lundström idr. (2009) so opravile raziskavo z VHI vprašalnikom pri uporabnikih TEG 

(38) in elektrolarinksa (5), kjer je 56% bolnikov označilo svojo oviranost v govorni 

komunikaciji kot zmerno, 28% kot težko in le 16% kot lažjo oviranost. Če te rezultate 

primerjamo z mojo raziskavo, kjer je bila večina anketirancev uporabnikov EG in je 

30,6 % anketirancev pokazalo lažjo oviranost, 43,8 % jih je izkazalo zmerno 

oviranost in 25,6% anketirancev se je glede na rezultate VHI ovrednotilo kot težka 

oviranost v vsakdanjem življenju zaradi glasu (Graf 8). Očitno je učenje EG v 

Sloveniji tako uspešno, da je TEG najprimernejši alaringealni način govora po 

laringektomiji samo za tiste, ki se EG ne morejo ali ne želijo naučiti. 

Primerljivi rezultati med uporabniki TEG in uporabniki ostalih načinov 

sporazumevanja so pomembni, ko načrtujemo in izdelujemo priporočila za obravnavo 

glede govorne rehabilitacije po laringektomiji. Študija ima jasne klinične implikacije; 

razumevanje potenciala vseh metod komunikacije po laringektomiji je bistveno za 

celostno obravnavo pacientov (Evans idr., 2008).  
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5 ZAKLJUČEK 

Napravljena je bila raziskava, ki je do sedaj v slovenskem prostoru še ni bilo. Z njo 

sem s pomočjo vprašalnika VHI ugotovila, kakšna je oviranost laringektomiranih oseb 

pri govornem sporazumevanju zaradi njihovega glasu glede na predpostavljene 

dejavnike, ki so: način sporazumevanja, spol, čas od operacije, način zdravljenja, 

socialno bivalno okolje, starost. 

V zaključku bi izpostavila, da se je EG izkazal za najuspešnejši način govorne 

rehabilitacije po laringektomiji, kar lahko pripišemo dejstvu, da je v Sloveniji dobro 

poskrbljeno za govorno rehabilitacijo po operativnem posegu. Pri tem imata 

pomembno vlogo oba naša centra, Klinika za ORL in CFK v Ljubljani in Oddelek za 

ORL in MFK v Mariboru, pod okriljem katerih deluje tudi logoped, ki pomembno 

prispeva k uspešnemu učenju EG. Ne smemo pa pozabiti tudi na vlogo DLS, ki se s 

svojimi dejavnostmi, kot je tečaj EG, aktivno vključuje v rehabilitacijo 

laringektomiranih bolnikov. Tako se večina laringektomiranih nauči EG in ga dobro 

uporablja v vsakdanjem življenju, kar dodatno dokazuje tudi majhna oviranost zaradi 

govora pri tretjini anketirancev.  

Slabost raziskave je, da sem vanjo zajela samo laringektomirane, ki so člani Društva 

laringektomiranih Slovenije. V društvu je zelo dobro poskrbljeno za govorno 

rehabilitacijo po odstranitvi grla, tako da bi lahko pričakovali, da so laringektomirane 

osebe, ki niso vključene v društvo, slabše govorno rehabilitirane po operaciji grla. 

Glede na veliko vključenih laringektomiranih v društvo je takih oseb malo. 

Spoznavanje s problematiko govorne rehabilitacije po laringektomiji mi je vzbudila 

misel, da bi v Sloveniji potrebovali več logopedov, ki bi se usposobili za govorno 

rehabilitacijo laringektomiranih oseb. Tako bi se povečala dostopnost do strokovne 

obravnave laingektomiranih tudi izven urbanih središč. Veliko je namreč bolnikov s 

podeželja ali manjših krajev, kjer ni organizirana logopedska služba in so tako preveč 

oddaljeni od centrov, kjer se jim lahko omogoči celostna rehabilitacija.  

Poseben problem v Sloveniji še vedno predstavlja tudi dostopnost do logopedske 

obravnave za odrasle bolnike nasploh. Število bolnikov, ki potrebujejo strokovno 

pomoč zaradi motenj govora, požiranja in tudi glasu zaradi bolezni ali poškodb, 

narašča, dostopnost do logopedskih storitev, ki so vključene in plačane s strani 

zdravstvene zavarovalnice, pa jim žal ne sledi. 

Upam, da bodo v tej raziskavi pridobljeni rezultati v pomoč logopedom v zdravstvu 

(kliničnim logopedom) pri načrtovanju govorne rehabilitacije po laringektomiji ter 

podatek načrtovalcem zdravstvene oskrbe v Sloveniji, da tudi odrasli bolniki 

potrebujejo logopedsko pomoč za kakovostno življenje po težkih boleznih ali 

poškodbah, ki prizadenejo njihov govor ali hranjenje. 
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7 PRILOGE 

7.1 NAGOVOR 

 

 

Spoštovani, 

 

Sem Alma Lea Ojsteršek Slapšak, študentka zadnjega letnika logopedije in 

surdopedagogike. Za zaključek študija pripravljam magistrsko nalogo, pri kateri 

potrebujem vašo pomoč. Ugotoviti želim, kateri način sporazumevanja predstavlja 

najmanjšo oviro za osebe po odstranitvi grla. 

Na vas se obračam s prošnjo, da izpolnite vprašalnika in mi ju v priloženi kuverti 

pošljete na moj naslov. Če želite, vam lahko vprašalnika pošljem v elektronski obliki.  

V tem primeru mi napišite mail na moj elektronski naslov, da vam bom poslala 

vprašalnika na vaš elektronski naslov. 

Raziskavo delam pod mentorstvom prof. dr. Irene Hočevar Boltežar, predstojnice 

Klinike za ORL in CFK v Ljubljani. Za namene raziskave potrebujem tudi vaše 

dovoljenje za dostop do vaše zdravstvene dokumentacije, iz katere bom lahko 

razbrala vašo diagnozo in način zdravljenja, ki ste ga bili deležni. Če soglašate s tem, 

da pridobim te podatke iz vaše dokumentacije na Kliniki za ORL in CFK, prosim 

podpišite dovoljenje na koncu enega od vprašalnikov. 

Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. 

 

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem.  

 

Alma Lea  

Če imate vprašanja v zvezi z raziskavo, sem vam na voljo na e-mailu: 

almalea.ojstersek@gmail.com ali tel: 031 445 611  

mailto:almalea.ojstersek@gmail.com
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7.2 VPRAŠALNIK 

VPRAŠALNIK 

Ime in priimek: 

Starost: 

Čas od operacije: 

Obsevanje:  

a. nič 

b. pred operacijo 

c. po operaciji 

Kemoterapija: 

a. da 

b. ne 

Živim:  

a. sam 

b. s partnerjem 

c. z družino 

d. drugo: ______________  

Način sporazumevanja:    

a. ezofagealni govor   

b. govor s govorno protezo   

c. elektrolarinks = aparat za sporazumevanje 

d. drugo: _______________ 

 

Diagnoza:  

Tip operacije: 

Razsežnost tumorja:     T         N        M 

Lokalizacija: 

S podpisom dovoljujem Almi Lei Ojsteršek Slapšak, da pridobi zgornje podatke iz 

moje medicinske dokumentacije na Kliniki za ORL in CFK v Ljubljani. 

 

Datum: …………………………….     Podpis: ………………………………………  
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7.3 VPRAŠALNIK VHI 

Voice Handicap Index 

Pred vami so stavki, ki jih uporabljamo, kadar poskušamo opisati svoj glas ali vpliv 

kvalitete glasu na življenje. Obkrožite odgovor (številko), ki označuje kako pogosto se 

tudi vam dogaja v stavku opisana trditev. 

(0 = nikoli; 1 = skoraj nikoli; 2 = včasih; 3 = skoraj vedno; 4 = vedno)  

I. Funkcionalni del 

1. Zaradi mojega glasu me ljudje težko slišijo. 0  1  2  3  4 

2. Drugi me težko razumejo v hrupnem prostoru. 0  1  2  3  4 

3. Ostali člani družine me težko slišijo, če jih kličem skozi več prostorov. 0  1  2  3  4 

4. Telefon uporabljam manj, kot bi si res želel. 0  1   2  3 4 

5. Izogibam se skupinam ljudi prav zaradi svojega glasu. 0  1  2  3  4 

6. Zaradi svojega glasu se s prijatelji, sosedi ter sorodniki pogovarjam manj 

pogosto. 

0  1  2  3  4 

7. Če se z nekom pogovarjam od blizu, me prosi, da ponovim, kar sem 

rekel. 

0  1  2  3  4 

8. Težave z glasom me omejujejo v osebnem in družabnem življenju. 0  1  2  3  4 

9. Zaradi svojega glasu se počutim izključenega iz pogovora. 0  1  2  3  4 

10. Zaradi težav z glasom manj zaslužim. 0  1  2  3  4 

II. Fizični del 

1. Pri govoru mi zmanjkuje zraka. 0  1  2  3  4 

2. Zven mojega glasu se spreminja preko dneva. 0  1  2  3  4 

3. Ljudje me sprašujejo: »Kaj je narobe s tvojim glasom?« 0  1  2  3  4 

4. Moj glas zveni škripajoče in suho. 0  1  2  3  4 

5. Pri tvorbi glasu se moram naprezati, napenjati. 0  1  2  3  4 

6. Ne morem predvideti, kako čist bo moj glas. 0  1  2  3  4 

7. Poskušam spremeniti svoj glas, da bi zvenel drugače. 0  1  2  3  4 

8. Govorjenje je zame precejšen napor. 0  1  2  3  4 

9. Zvečer imam najslabši glas. 0  1  2  3  4 

10. Glas me izda sredi govorjenja. 0  1  2  3  4 

III. Emocionalni del 

1. Zaradi svojega glasu sem pri govorjenju napet, nesproščen. 0  1  2  3  4 

2. Zdi se mi, da moj glas vznemirja druge ljudi. 0  1  2  3  4 

3. Ugotavljam, da drugi ne razumejo mojih problemov z glasom. 0  1  2  3  4 

4. Moji problemi z glasom me vznemirjajo. 0  1  2  3  4 

5. Zaradi glasu manj zahajam v družbo. 0  1  2  3  4 

6. Zaradi svojega glasu se počutim oviran, prikrajšan. 0  1  2  3  4 

7. Vznemirja me, če drugi prosijo, da ponovim, kar sem pravkar povedal. 0  1  2  3  4 

8. Nerodno mi je, če me drugi prosijo, da ponovim, kar sem pravkar 

povedal. 

0  1  2  3  4 

9. Zaradi svojega glasu se počutim nesposobnega. 0  1  2  3  4 

10. Sramujem se svojih problemov z glasom. 0  1  2  3  4 

 


