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BarbaraFlisowskaiAlinaOżóg
chorowałynarakakrtani.Przez
wiele lat po operacji pozbawia-
jącej narządu mowy, czuły się
niepełnosprawne,wyobcowane.
Abyporozumiewaćsięzotocze-
niemnauczyłysięmałokomfor-
towego i trudnego w odbiorze
mówieniaprzełykowego.Dosta-
łyjednakszansęnanormalniej-
sze życie.WSzpitalu im. S. Że-
romskiego,poddałysię implan-
tacjiprotezygłosowej.Odzyska-
ły głos i są bardzo szczęśliwe.
Teraznamawiajądotegozabie-
gu innychpacjentówpousunię-
ciukrtani.
Wszczepień protez głoso-

wych dokonuje się na świecie
od ok. 20 lat. W Polsce od 2001
roku, ale ciągle nie są to pow-
szechne zabiegi. Od kwietnia
wykonująjewSzpitaluim.S.Że-
romskiego dr Piotr Morawski
i dr Łukasz Szymański. – Im-
plantujemy protezę od razu
pooperacjionkologicznej–mó-
widrMorawski.–Protezaumoż-
liwia pacjentowi mówienie już
nadrugi dzień po zabiegu.

Wcześniejpacjencimoglisię
uczyćmowyprzełykowej,aleto
było trudne zadanie. Wielu re-
zygnowało i po prostu szeptało.
Byliprzeztonierozumianiprzez
otoczenie.Protezaotwieracho-
rychnaświat.
OdkwietniawSzpitaluim.S.

Żeromskiegolekarzezałożyli11
takich protez. – Prawie każdy
trafiający do nas pacjent z ra-
kiemkrtanijestterazpoddawa-
ny takiej operacji – precyzuje
doktorMorawski. –Coraz częś-
ciejzgłaszająsiętakżepacjenci
od lat pozbawieni możliwości
mówienia.
Warto dodać, że implanta-

cja protezy głosowej jest cał-
kowicie refundowana przez
NFZ. Fundusz płaci także
za wymianę zużytych protez.
Dla pacjentówzabieg taki jest
więc całkowicie bezkosztowy,
a daje niemal stuprocentową
gwarancjęnaporozumiewanie
się głosem.
Zabiegchirurgicznywznie-

czuleniu ogólnym polega
nawytworzeniumałej przeto-
ki przełykowo-tchawiczej,
wktórejumieszczasięprotezę.
Implant tenmaok. 2 cm.Tosy-

likonowywałeczek niewyczu-
walny przez pacjenta.
Gdy zostaniewszczepiony,

pacjent trafia do logopedy –
mgr Marii Góreckiej-Lasoty,
która pracuje na oddziale oto-
laryngologii. – Takie osoby
wcześniejalboszeptały,albopi-
sały na kartce – opowiadaMa-

ria Górecka-Lasota. – Dawnej
mowy przełykowej pacjenci
uczyli sięnawetkilka lat.Pole-
gała ona na gromadzeniu po-
wietrzawgórnymodcinkuprze-
łyku i emitowaniu tego powie-
trza oraz budowaniu na nim
głosek, sylab.
WPolscetametodanadaljest

wiodąca,anaświecie oddawna
już nie jest stosowana.Wszyst-
kodlatego,żemówieniezprote-
zą głosową jest bardzo proste.

Wymaga zsynchronizowania
trzech czynności: nabrania po-
wietrzadoust,zatkaniapalcem
otworu tracheostomijnego
wszyiimówieniazapomocąpo-
wietrzawydychanegozpłuc.
– Jedna proteza wystarcza

naokresodkilkumiesięcydona-
wetkilkulat,potemtrzebająwy-
mienić na nową kosztującą ok.
1400 zł –mówiGórecka-Lasota.
–Wymianaprzypomina wyjęcie
kolczyka, tyle że w warunkach
ambulatoryjnych.
Wrażenia z pierwszej lekcji

mowyulogopedy,zwłaszczapa-
cjentów niemówiących od wie-
lu lat, są niezwykle emocjonal-
ne.–Towyglądatrochę, jakmo-
mentporodu:czekamy,czygłos
siępojawi.Gdypacjencigousły-
sząsązdziwieni,częstopojawia-
ją się łzy. Proszę wtedy, by za-
dzwonilidonajbliższychipowie-
dzieli dzień dobry – mówi
logopedka.
– Jestem 27 lat po operacji,

a protezkęmamdwa lata –mó-
wi Alina Ożóg. –Wcześniej by-
łam zamkniętaw sobie, a teraz
wkońcuwyluzowałam się, sta-
łamsię gadułą– śmieje się.
ą

Kiedyś szeptali, dziśmogąmówić
Medycyna.Otolaryngolodzy zeSzpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego jako jedyniwMałopolscewszczepiają protezygłosowe

Mgr Maria Górecka-Lasota uczy Jana Biernata mówić z protezą
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Gdy pacjenci po raz 
pierwszy po latach 
usłyszą swój głos, 
pojawiają się łzy 
Maria Górecka-Lasota

logopeda

Owyrażenie zgody na budowę
pomnikaJózefaKałużydourzę-
duzwróciłasięFundacja100 lat
KSCracovia.
Na budowę pomnika funda-

cjazebrałapołowękosztów,czy-
li 200 tys. zł. W zaproponowa-
nej przez prezydenta Krakowa
uchwalewtejsprawieurzędnicy
zaznaczyli, że postawienie mo-
numentu nie będzie się wiązać
zżadnymiwydatkamimiasta.
Tojednaknieprzekonałorad-

nych,którzyoczekująpoprawie-
niaprojektuuchwały.
– Chylę czoła przed Józe-

fem Kałużą. Musimymieć jed-
nakpełny kosztorys inwestycji,
aby później nie okazało się tak
jak z pomnikiem Armii Krajo-
wej, który miał kosztować 200
tys., a terazmówi się omilionie
i liczeniu nawsparcie miasta –
komentuje radna Małgorzata
Jantos (PO).Jej zdaniemwpro-
jekcieuchwałypowinnobyćdo-
pisane,jakijestpomysłnazebra-
niebrakującejkwoty.

Projekt pomnika Józefa Ka-
łuży autorstwa Czesława
Dźwigaja uzyskał już pozytyw-
ną opinię głównego architekta
miasta, a także–odnośnie loka-
lizacji–miejskiegokonserwato-
razabytków.
Józef Kałuża (ur.11 lutego

1896r.wPrzemyślu, zm.11paź-
dziernika1944r.wKrakowie)był
jednym z najlepszych polskich
piłkarzyokresu przedwojenne-
go, legendą Cracovii. W latach
1921–1928występowałw repre-
zentacji Polski. Zdobył dla niej
siedem bramek.W całej swojej
karierze wCracovii strzelił 465
bramekw404meczach.
Po zakończeniu kariery pił-

karskiejzostałtreneremi w1932
r. selekcjonerem reprezentacji
Polski.Podjegokierownictwem
osiągnęła ona sukcesy, którym
długo nie mogli dorównać na-
stępcyKałuży(1936r.:4.miejsce
naigrzyskachwBerlinie,1938r.:
porazpierwszyudziałreprezen-
tacji Polski w mistrzostwach
świata). Podczas wojny jako je-
den znielicznych członkówPol-
skiegoZwiązkuPiłkiNożnejpo-
zostałwkraju.Jegoimięnosiuli-
cawKrakowie, w pobliżuBłoń,
przyktórej znajduje się stadion
Cracovii.
PiotrTymczak

ą

Niema zgody radnych na
pomnik legendy Cracovii

RadaMiasta

Dopóki nie będzie dokładnego
rozliczenia inwestycji, krakow-
scy radni nie przegłosują zgody
na lokalizację pomnika legen-
darnego piłkarza Józefa Kału-
ży przed stadionem Cracovii.
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Nowadyrektorka
w„ósemce”

Obowiązki dyrektora VIII LO
wKrakowie będzie pełnić Ka-
tarzynaMiezian, poloniska
z tej szkoły. Zastąpi Zdzisła-
wa Kusztala, który jest
oskarżany o to, że zmienił
ocenywystawione przez
nauczycieli kilkunastumatu-
rzystomwdzienniku elektro-
nicznym. Kuratorium
wszczęło postępowanie dy-
scyplinarne. (AM)

KONCERT

FestiwalMuzyka
wStarymKrakowie

Przed nami jeszcze cztery
koncerty 40., jubileuszowej
edycji słynnego festiwalu. Dzi-
siaj na dziedzińcuCollegium
MaiusUJ (godz. 19.30)wystą-
pi Sinfonietta Cracovia. Kon-
certem „Hommage a Sibelius”
krakowska orkiestra zainau-
guruje swój nowy sezon arty-
styczny. Towarzyszyć jej bę-
dzie fiński skrzypek, dyry-
gent i kompozytor Jaakko
Kuusisto. Zabrzmią utwory
Jeana Sibeliusa (z okazji 150.
rocznicy urodzin), a także
Fritza Kreislera i Jaakko
Kuusisto.Wprzypadku desz-
czowej pogody koncert odbę-
dzie się o godz. 20.15w koś-
ciele oo. Karmelitów na Pia-
sku. Festiwal potrwa do 31
sierpnia. (MBOR)
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