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KrakowiankaHalinaOżógprzez
26latbyławstaniejedynieszep-
tać.Wychowałatrojedzieci,zdą-
żyłasięprzyzwyczaićdotego,że
jużnigdyniewypowieanisłowa
pełnymgłosem. Jednak dzięki
protezie, którąwszczepiono jej
w Szpitalu im. Stefana Żerom-
skiegowKrakowie, znowumo-
żenormalniemówić.

Towłaśnie krakowski szpital
jestjedynymośrodkiemwMało-
polsce, a jednymzpierwszych
wkraju,którywykonujetakieza-
biegi. Na świecie to żadna no-
wość–protezygłosowestosowa-
nesąod20lat.WPolscepojawi-
ły sięw2001 r., alewciąż nie są
standardem. W Żeromskim

pierwszą takąoperacjęprzepro-
wadzonowkwietniu tego roku.
Odtamtejporyimplantywszcze-
piono11pacjentom.

–Osobyoperowane zpowo-
durakakrtanizostająpozbawio-
nenarządumowy–mówiPiotr
Morawski,otolaryngologzeSzpi-
tala im. Żeromskiego. – Jeśli się
zgodzą,wszczepiamy improte-
zę,któraumożliwiawmiaręnor-
malnemówieniezarazpoopera-
cji – tłumaczy. Tuż po zabiegu
głosjestjednakchrapliwy.Dlate-
go pacjenci są rehabilitowani
podokiem logopedy.Dzięki te-
mupokilkutygodniachsąwsta-
nie swobodnie się porozumie-
wać, głosemniemal nieróżnią-
cymsięodtegosprzedoperacji.

Zabiegnie jestskomplikowa-
ny – polegananawytworzeniu
małegootworunastykutchawi-
cyiprzełyku,wktórymumiesz-
cza się protezę głosową.Taki
implant to okołodwucentyme-
trowysilikonowywałeczek,któ-
ry jest całkowicieniewyczuwal-
nyprzezpacjenta.

Protezaniewytwarzadźwię-
ku,aleumożliwiaprzepływstru-

mienia powietrza zpłucdogar-
dła – wwyniku tego powstaje
tzw.głoszastępczy.

–Mówieniewproteziegłoso-
wej jest całkiemproste –mówi
MariaGórecka-Lasota,logopeda
zŻeromskiego. – Trzeba jednak
nauczyć się jej używać i odpo-
wiedniooddychać –dodaje. Pa-
cjent, który ma wszczepiony
implant, aby się odezwać,musi
wykonaćtrzyczynności:nabrać

powietrzadoust,zatkaćspecjal-
nyotwórwszyi imówić.Napo-
czątku chorzymogą odczuwać
dyskomfort, ale kiedy sięprzyz-
wyczają,zaczynająwypowiadać
słowanagłosbeztrudności.

–Częstopacjencizbytmocno
naciskają otwór, blokując prze-

pływpowietrza.Zczasemsięte-
gouczą.Dlategoteżzarazpoope-
racjiwykonujemyznimićwicze-
niaoddechowe.Bobezoddechu
niemagłosu–mówidrGórecka-
Lasota.

Lekarzedodają,żestarszame-
toda, oferowanawwiększości
polskich ośrodków, jest dla pa-
cjentabardziejuciążliwaiwyma-
gamiesięcy,anawet lat rehabili-
tacji.–Wprzypadkuklasyczynej
metodypozabiegupacjenciuczą
sięmowyprzełykowej,którajest
trudna. Często poprzestają
na niezrozumiałym szepcie,
przez cowycofują się z życia to-
warzyskiego –wyjaśnia drMo-
rawski.

Pacjenci, którzy przeszli za-
bieg implantacji podkreślają, że
wichżyciuzmieniło sięwszyst-
ko. – Operacja wpłynęła także
namoją psychikę, otworzyłam
się i jużniewstydzę sięmówić –
uśmiechasięHalinaOżóg.

Kosztimplantuto1400zł.Za-
biegiwszystkiewymianyprote-
zy są refundowaneprzezNaro-
dowyFunduszZdrowia.a
ą

b Pacjentki HalinaOżóg (po lewej) i Barbara Flisowska (po prawej) sąwdzięczne dr.Morawskiemu

Po latach szeptania znów
mogąmówićnormalnie

Służbazdrowia

KatarzynaKojzar
k.kojzar@gk.pl

Rakkrtanikiedyśbyłwyrokiem
–pacjentpooperacjiniemógł
mówić.Dziękinowejmetodzie
chorzywypowiadająpierwsze
słowazarazpo zabiegu.

Na raziewśród ośrodkówzdro-
wia prymwiodą Szpital Specja-
listyczny im. Jędrzeja Śniade-
ckiego w Nowym Sączu oraz
CenterMed Tarnów. Dentystą
z największą liczbą głosów jest
cały czas JoannaTrzepatowska
z Krakowa.W kategorii lekarz
podstawowej opieki zdrowot-
nej prowadzi Leszek Danecki
zOlkusza,zaśwgrupiespecjali-
stówpierwszemiejsce zajmuje
pulmunologAndrzejPogorzelski
z Instytutu Gruźlicy i Chorób
PłucwRabce-Zdroju.

Dziś drukujemy ostatni ku-
pon. Do 2 września czekamy
na dostarczeniewypełnionych
kart do głosowania. Można je
przynieść osobiście lubwysłać
pocztąna adres naszej redakcji:
GazetaKrakowska, al. Pokoju3,

31-548 Kraków. Głos oddany
wtensposóbdaje10punktów.

Żeby pomóc kandydatom
wwygranej,możnarównieżwy-
syłać SMS-y. Czekamy na nie
do4września,dogodziny10.59.
JedenSMSwysłanypodnumer
72355tokoszt2,46złzVAT.Każ-
da takawiadomość równieżda-
jekandydatowi10punktów.Aby
oddaćgłos,wwiadomościnale-
żywpisać kod kandydata. Listę
kodów znajdziecie Państwo
na stronie internetowej
www.gazetakrakowska.pl.

Za pośrednictwem naszej
stronyrównieżmożnagłosować.
Kiedyklikamynaprzycisk„gło-
suj za”, kandydat zyskuje 1
punkt. Można oddać pięć gło-
sówdziennie. Ostatnim sposo-
bemjestwspieraniekandydatów
przezportalFacebook.Zakażde
kliknięcie na Facebooku lekarz
lubośrodek zdrowiauzyskuje 5
punktów. Oba głosowania in-
ternetowe zamkniemy dziś
ogodz. 10.59.

Oostatecznymwynikuzade-
cydująwpołowie głosyCzytel-
ników,awpołowiejurorów.Lau-
reatównagrodzimy25września,
podczas I ForumMedycznego
„GazetyKrakowskiej”.aą

Głosujcie!Plebiscyt
lekarskinafiniszu

Plebiscyt

KatarzynaKojzar
k.kojzar@gk.pl

Zachęcamydogłosowania
wplebiscycieLekarzMałopol-
ski2015. Internetowopopie-
ramykandydatówtylko
dodziś.

b Laryngologpokazuje implant
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HalinaOżóg przez
26 lat niemówiła,

tylko szeptała.
Teraz znów słyszy

swój głos

PRZECZÓW

Powiosceskacze
sobiekangur
WwioscenaOpolszczyźnie
mieszkańcy zauważyli... kan-
gura.Nagrali gonawet nako-
mórkę, jak skaczepomiejsco-
wymparku.Niestety, następ-
nie torbaczuciekł – nie udało
się go złapaćmimozaangażo-
wania policji i strażymiejskiej.
Niewiadomo, skądkangur
wziął sięwPrzeczowie. Poli-
cja podejrzewa, żeuciekł
z prywatnej hodowli. (JST)

KRAKÓW

PociągidoBalic
pojadą15września
Dopołowywrześniapowinny
się zakończyćwszystkieprace
przybudowie linii kolejowej
z centrumKrakowana lotni-
skowBalicach. PKPPolskieLi-
nieKolejowe, spółkaodpowie-
dzialna za inwestycję, i Koleje
Małopolskie, spółkaodpowia-
dająca zaobsługępociągów
na tej trasie, uzgodniły, że 15
września zostanieuruchomio-
nepołączeniena lotnisko.
Pociągi będąkursować copół
godziny.Bilet jednorazowy
naodcinkuDworzecGłówny
PKP–lotniskokosztuje8zł,
miesięczny65zł. (GEG)

Wskrócie OPOLSKIE

PremierEwaKopaczrozmawiałazseniorami,
piłakawęiobiecywałaremontydróg

EwaKopaczgościławczoraj
naOpolszczyźnie.Ranospot-
kałasięzmieszkańcami
Głubczyc.Ludzieposkarżyli się
nafatalnystanmiejscowych
dróg,więcpremierobiecała je
wyremontować.Potempoje-
chaładoOpola,gdziespotkała
sięzaktywnymiseniorami
namiejscowymstadionie lek-
koatletycznym.Następnieuda-
łasiędokawiarni,gdzieprzez
bliskopółgodzinygawędziła
zwłaścicielami.Panipremier
początkowozamówiła lemo-
niadę,alewkońcudałasięna-
mówićnakawę. (AGR-RDI)

b EwaKopacz na stadionie

lekkoatletycznymwOpolu
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Kupon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Polska Press Grupa Sp. z o.o. w celach marketingowych i promocyjnych 

towarów i usług Polska Press Grupa Sp. z o.o.

oraz podmiotów z nią współpracujących.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Polska Press Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

jest administratorem danych osobowych i zbiera je dla celów marketingowych i promocyjnych. Właściciel danych 

ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych.

podpis

Kupony prosimy przesyłać do 2 września 2015 r. na adres:  
Gazeta Krakowska, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków.

Głosuj także wysyłając SMS pod numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT)
Regulamin na www.gazetakrakowska.pl
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