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Uvod 
 
Rak je bolezen, ki globoko poseže v človekovo življenje s svojo zastrašujočo negotovostjo in
nepredvidljivostjo. Želja po ozdravitvi in sodelovanje s številnimi strokovnjaki, ki so vključeni
pri zdravljenju in rehabilitaciji tako zapletene bolezni, kot je razširjen rak grla in spodnjega žrela, 
naredita velik preobrat v človeku. S kirurško odstranitvijo za življenje tako pomembnega organa,
kot je grlo, in telesnimi spremembami, ki nastanejo po operaciji, pride do obsežnih duševnih,
duhovnih in socialnih sprememb. Te od laringektomiranega zahtevajo veliko volje, prilagajanja 
in življenjskega poguma. Popolnoma normalno je, da je človek po kirurški odstranitvi grla 
zaskrbljen in v stiski. Vedeti je potrebno, da medicinsko znanje lahko človekovemu življenju
doda leta, ampak šele samopomoč in samooskrba pa dodata letom življenje.  
 
Motivacija laringektomiranega za učenje v času bolnišničnega zdravljenja in rehabilitacije mora 
temeljiti na humani obravnavi, tako s fizičnega, psihičnega, socialnega in z duhovnega vidika.
Učenje mora temeljiti na aktivnem in partnerskem vključevanju laringektomiranega in svojcev. 
Medicinske sestre moramo medsebojni odnos graditi na zaupanju in vzajemnosti, izražati
spoštljivo, nepristransko zavzetost, upoštevati profesionalno molčečnost. Informacije in navodila 
moramo posredovati tako, da jih laringektomirani in njegovi svojci lahko razumejo, uspešno in 
učinkovito uporabijo in tako primerno sodelujejo. 
 
Strah zbujajoča bolezen in njeno zdravljenje prineseta v človekovo življenje in življenje njegovih
najbližjih velike spremembe. Ko laringektomirani zapusti bolnišnico, občuti neko vrsto olajšanja. 
Izgubi pa občutek varnosti, ki mu ga je nudila strokovna oskrba na kliniki.  
 
Kaj je totalna laringektomija  
 
Totalna laringektomija, je kirurška odstranitev celega grla. Potrebna je pri zdravljenju 
napredovanega raka grla in spodnjega dela žrela. Je relativno stara kirurška metoda, saj je prvo
laringektomijo zaradi raka na grlu naredil operater Theodor Billroth že leta 1873.  
 
Kaj je stalna traheostoma 
 
Stalna traheostoma je umetna dihalna odprtina na vratu, ki jo oblikuje kirurg pri pacientu, ki mu
je kirurško odstranil celotno grlo. Zgornji del sapnika po celotnem obodu prišije na kožo vratu. V 
sapnik vstavi primerno veliko dihalno cevko- trahealno kanilo. 
 

 



 
 
Kaj je trahealna kanila  
 
Trahealna kanila je medicinski pripomoček, ki se uporablja za vzdrževanje dihalne odprtine na 
vratu, dokler se le ta ne oblikuje in stabilizira.  
Trahealne kanile se ločijo po materialih iz katerih so narejene. Poznamo: kovinske, plastične,
silikonske. Ločijo se tudi po dolžini, po svetlini- premeru, po obliki (različna ukrivljenost). 
Poznamo enodelne in dvodelne trahealne kanile ter trahealne kanile s tesnilko. 
 

 
 
Koliko časa mora laringektomirani nositi trahealno kanilo  
 
Trahealno kanilo vstavi laringektomiranemu zdravnik kirurg že med operacijo, izbre jo glede na 
širino sapnika, prav tako pa odloči koliko časa jo bo nosil. Ob stabilni, ustrezno veliki in lepo
oblikovani traheostomi laringektomirani nošenje trahealne kanile lahko postopoma opusti,
seveda po nasvetu in navodilih zdravnika kirurga. Vse življenje po kirurški odstranitvi grla pa 
človek dihali skozi traheostomo. Večina laringektomiranih nosi silikonsko enodelno trahealno
kanilo. 

 

Posledice stalne traheostome po kirurški odstranitvi grla 
 
Laringektomirani izgubi, se mu spremeni, okrni ali ima prizadetih več življenjskih aktivnosti: 
-  dihanje: nova - krajša dihalna pot, nov mehanizem izkašljevanja, nezmožnost usekniti se, 
drugačno kihanje, 
-  prehranjevanje in pitje: po kirurški odstranitvi grla sta prebavna pot in pot dihanja popolnoma 
ločeni, izgubi se možnost pihanja in srkanja hrane, 
-  gibanje: omejitev telesnih aktivnosti, 
-  telesna čistoča in urejenost: sprememba glede na oskrbo stalne traheostome, 
-  izogibanje nevarnostim v okolju: zaščita dihalne poti - ščitenje traheostome,  



-  komunikacija: izguba normalnega govora, 
-  koristno delo: zmanjšana delazmožnost, 
-  učenje: naučiti se negovati traheostomo, menjavati in čistiti trahealno kanilo, prepoznavati 
morebitne zaplete, naučiti se nadomestnega govora. 
Laringektomiranemu se spremeni zunanji videz, kar lahko vpliva na samospoštovanje, identiteto.
Izgubi lahko samostojnost in je odvisen od pomoči drugih. 

Zakaj mora laringektomirana oseba inhalirati 

Po kirurški odstranitvi grla se dihalna pot popolnoma spremeni, diha se skozi dihalno odprtino -
traheostomo na vratu. Zgornji del dihal je izključen in ne opravlja več svoje  funkcije. Zrak 
prihaja v skrajšano dihalno pot umazan, premrzel in premalo navlažen. Takšen zrak draži 
sluznico sapnika in zmanjšuje njeno obrambno in samočistilno sposobnost. Neugodne fizikalne
lastnosti vdihanega zraka povzročijo zasušitve, kronična vnetja in poškodbe sluznice sapnika.  

Laringektomirani mora doma redno inhalirati toplo paro z osebnim parnim inhalatorjem. Z 
rednim inhaliranjem ublaži posledice dihanja zraka z neugodnimi fizikalnimi lastnostmi in
vzdržuje dihalno pot čimbolj normalno. Inhalacije tople pare učinkujejo neposredno na sluznico 
skrajšane dihalne poti: jo optimalno vlažijo, preprečujejo njena vnetja, lajšajo težave, ko je vneta
in razdražena, ter mehčajo izločke sluzi in umazanije, ki se je nakopičila vzdolž dihalne poti.
Tako razmehčan izloček laringektomirani lažje izkašlja. Priporočljivo je, da inhalira večkrat na 
dan po dvajset minut. Število inhalacij je potrebno prilagoditi  potrebam, glede na težave, ki jih
ima z izkašljevanjem sluzi. Prostori, v katereh laringektomirani živi, morjo biti primerno ogreti, 
zrak čist in ovlažen. Laringektomirani mora uživati tudi dovolj tekočin (voda, čaji).  

Filtri in polietilenski ščitniki za zaščito traheostome 
 
Laringektomiranemu, ki nosi trahelno kanilo se priporoča, da uporablja filter-umetni nos 
oziroma tako imenovan švedski nos za zaščito trahostome, ki ga namesti na trahealno kanilo.  
Laringektomirani osebi, ki ne nosi trahealne kanile se priporoči, da uporablja ščitnik iz
polietilenske pene, ki si ga nalepi neposredno na kožo vratu nad traheostomo. Prav tako obstajajo
tudi filtri za zaščito traheostome, ki se prilepijo na kožo okrog nje. Ta lepila pa lahko dražijo
kožo in povzročajo alergije. 
Teh pripomočkov je več vrst, preprečujejo pa direktni vdor zraka in nečistoč v trahejo, ohranjajo
vlago in toploto izdihanega zraka in tako vlažijo in ogrevajo vdihan zrak. Potrebno  jih primerno
izbrati glede na potrebe pacienta in redno menjavati. 

Kako se izkašljuje po kirurški odstranitvi grla  

Po kirurški odstranitvi grla se spremeni tudi mehanizem izkašljevanja. Ker ni glasilk, ki bi zaprle 
spodnjo dihalno pot, mora to narediti laringektomirani sam tako, da po globokem vdihu z 
robčkom zatisne dihalno odprtino na vratu in napne trebušne mišice. Tako se ustvari povečan
pritisk v pljučih, ki je potreben za izkašljevanje. Nato odmaknete roko z robčkom in s povečano 
silo izdihanega zraka iz sapnika izpihne tudi sluz. Učinkovitost kašlja je odvisna od količine
vdihanega zraka, od pritiska, ki se ustvari v pljučih, in od pretoka zraka v izdihu.  

 
 
 
 



Čiščenje nosu 
 
Laringektomirani ima težave s čiščenjem nosu, saj se ne more več usekniti. Z zajemanjem zraka
v usta, ki ga potisne s stiskanjem obraznih mišic in jezikom prek žrela v nos, lahko delno očisti
sluz iz nosu. Priporočljivo je, da si pomaga z mehanskimi pripomočki za sesanje sluzi iz nosu. 
 
Tudi kihanje je po operaciji drugačno. Še vedno ga izzove draženje nosne sluznice, vendar zrak
potuje skozi traheostomo in nastane »kašljajoče kihanje« z močnim izločanem sluzi iz
traheostome  
 
Oskrba stalne traheostome v domačem okolju 
 
Posebno skrb mora laringektomirani doma posvetiti oskrbi stalne dihalne odprtine na vratu, ki
mu vzame veliko časa. S pravilno nego traheostome in kože okoli nje, ter pravilnim čiščenjem
trahealne kanile v domačem okolju se preprečujejo pozni zapleti po traheotomiji: 
-  vnetje kože okoli traheostome, 
-  razjede na sluznici sapnika, 
-  zasušena sluz na steni sapnika, 
-  vnetje sluznice sapnika, sapnic in pljučnica. 
 
Kako pogosto se menja trahealna kanila  
 
Trahealna kanila mora biti čista in prehodna. Priporočljivo je, da jo laringektomirani menja doma
vsak dan. Nujno pa je, da jo menja vsaj trikrat na teden. Najprimerneje je, da opravi menjavo
zjutraj, ko se prek noči nabere največ sluzi. Pred menjavo inhalira toplo, vlažno paro. 
 
Postopek menjave trahealne kanile mora biti čist, zato si mora pred menjavo roke namiliti z 
milom in sprati pod tekočo vodo. 

 

Pripomočki za menjavo trahealne kanile 
 
Laringektomirani mora biti pozoren, da ima vedno na zalogi vse pripomočke vsaj za en teden. Za 
menjavo trahealne kanile pripravi pripomočke na čisti površini, lahko je oprana in prelikana 
brisača, rjuha: 
-  razkuženo trahealno kanilo, ki jo opremi s trakom za pritrditev, 
-  primerno vpojno podlogo za nego traheostome, 
-  tampone in zložence za čiščenje okolice traheostome, 
-  tekočino za čiščenje: primerna je prekuhana voda, ki ji na en liter doda dve žlički kuhinjske
soli, tekočino obdrži v posodi, v kateri jo je prekuhal, 
- mazilo za nego okolice traheostome: lahko ribje mazilo, 15 % olivno olje v borogalu, ognjičevo 
mazilo, 
-  robčke za enkratno uporabo, 
-  samostoječe ogledalo, 
-  posodo za umazano trahealno kanilo in  vrečko za porabljen material. 
 



 
 
Mejava trahealne kanile 
 
Menjavo trahealne kanile v domačem okolju laringektomirani najlažje opravi sede in po 
naslednjih korakih: 
-  pred menjavo čim bolj temeljito izkašlja sluz iz dihalnih poti, 
-  odstrani si dihalno cevko in jo odloži v pripravljeno posodo, 
-  okolico dihalne odprtine dobro očisti s tamponi, namočenimi s slano, prekuhano vodo, čisti od 
stome navzven, 
-  okolico traheostome dobro osuši in jo tanko namaže z nevtralnim mazilom, 
- podlogo za nego trahealne odprtine namesti na kanilo in navlaži konico kanile s slano 
prekuhano vodo, da lažje zdrsne v sapnik,  
-  globoko vdihne in potisne kanilo skozi traheostomo v sapnik, to najlažje opravi, če se vidi v
samostoječem ogledalu, 
-  trahealno kanilo si pritrdi s trakom okoli vratu, pod trakom mora biti še za prst prostora, 
-  porabljen material odloži v vrečko in primerno zavrže. 
 

 
 
Čiščenje in razkuževanje trahealne kanile  
  
Po uporabi laringektomirani mehansko očisti trahealno kanilo s čistilno krtačo pod tekočo vodo.
Čistilno krtačo mora po vsaki uporabi temeljito oprati in jo osušiti. 
Očiščeno trahealno kanilo razkuži s čistilnim kompletom, ki ga sestavljata dve plastični posodi s
pokrovom: v eni sta razkužilo za razkuževanje in merilna žlička, v drugi pa sitasti vložek.
Trahealno kanilo položi na sitasti vložek, ki ga vsebuje čistilni komplet, ter napolni posodo z
mlačno vodo do oznake. V vodi raztopi merilno žličko razkužila in potopi sitasti vložek z



dihalno cevko v čistilno raztopino. Razkužuje 10 do največ 15 minut oziroma po navodilih
proizvajalca čistilnega kompleta. Nato povleče sitasti vložek iz čistilne raztopine, kanilo pa
temeljito spere pod tekočo vodo, ne da bi jo prijemal, na koncu pa jo spere s prekuhano vodo.
Raztopino zavrže in kanilo na sitastem vložku spravi v posodo. Ko se posuši, jo pokrije, tako je
pripravljena za naslednjo menjavo. 
 

 
 

Zakrivanje traheostome  

Zaščita traheostome na vratu je po kirurški odstranitvi grla nujna. Paziti je potrebno, da v dihalno 
pot ne zaide tujek: mrčes, trdi delci, prah, ostružki ... S primerno izbranim ščitnikom: ovratno 
rutico, šalom, majico z ovratnikom, pulijem, se laringektomirani izogne mučnim situacijam, ko
bi z nenadnim kašljem onesnažil s sluzjo iz sapnika sebe in okolico. Tako urejen in zaščiten se
lažje vključi v družbo in je bolj samozavesten.  

 

Laringektomirani se mora izogibati hitrih in ostrih temperaturnih sprememb, ne sme dihati
premrzlega, presuhega in umazanega zraka. Prav tako se mora izogibati prostorov z onesnaženim
zrakom s fizikalnimi (prahom, ostružki…) in kemičnimi (cigaretni dim, razni hlapi…) snovmi.  

Tuširanje in umivanje las  

Med tuširanjem ali umivanjem las mora laringektomirana oseba paziti, da ne pride voda v 
traheostomo. Za zaščito naj uporablja: zaščito za tuširanje, ki je izdelana iz naravnega kavčuka. 
Zaveže si jo okoli vratu in zapnete z gumbom. Pri tem mora gumijasto pokrivalo položiti prek
traheostome. Odprtine za zrak, ki so ojačane s kovinskimi zakovicami, so nameščene na spodnji
strani gumijastega pokrivala. Skozi te odprtine lahko prehaja zrak. Vedno, kadar si namesti 



zaščito za tuširanje, se mora prepričati, da so odprtine za zrak pod traheostomo. Tako med
tuširanjem voda ne more prodreti od zgoraj. Med uporabo mora laringektomirani biti pozoren, 
saj popolna zaščita ni možna. Vodnega curka ne sme nikoli usmeriti neposredno na vrat in
traheostomo. Po uporabi naj očisti zaščito za tuširanje z milom in vodo ter jo osuši s čisto krpo, 
ki se ne cefra. 

 

Oskrba laringektomirane osebe z medicinsko tehničnimi pripomočki  
 
Medicinske sestre laringektomiranega in njegove svojce poučimo o možnostih nabave 
pripomočkov za oskrbo traheostome, menjavo in čiščenje trahealne kanile. Pripomočkov je 
veliko na tržišču in v različni cenovnih razredih. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS) prizna pacientom s traheostomo iz pravic obveznega zavarovanja naslednje specifične 
pripomočke: 
-  osebni inhalator , 
-  aspirator (predpiše ga osebni zdravnik, pacient ga dobi na izposojo), 
-  aspiracijske katetre, 
-  trahealno kanilo, 
-  trak za pritrditev trahealne kanile, 
-  kožno podlogo za zaščito ob trahealni kanili, 
-  zaščitne rutke za traheostomo, 
-  ščitnik za traheostomo pri tuširanju, 
-  filter (nos) za na trahealno kanilo, 
-  filter za lepljenje na kožo pri traheostomi. 
Vse pripomočke lahko predpiše osebni zdravnik, razen osebnega inhalatorja, ki ga mora
predpisati specialist. ZZZS velikokrat spreminja te pravice. Prav tako predpisuje tudi cenovne 
standarde in standarde trajanja posameznega pripomočka. Ti standardi pa velikokrat ne
zadostujejo dejanskim potrebam pacienta s traheostomo.  
So pa pripomočki, ki jih laringektomirani nujno potrebuje za oskrbo traheostome in menjavo in
čiščenje trahealne kanile in si jih mora kupiti sam, kot so: komplet za razkuževanje trahealnih 
kanil, krtačke za mehansko čiščenje trahealnih kanil. 
 

Nekaj praktičnih nasvetov za laringektomirane 

Laringektomirani naj sam neguje traheostomo, menja in čisti trahealno kanilo, če je le mogoče. 
 
Ob težavah, ki se pojavijo po odpustu iz bolnišnice pri oskrbi stalne traheostome lahko svojci
pokličejo katerokoli uro na oddelek, kjer se je laringektomirani zdravil, saj smo medicinske
sestre vedno na oddelku. 
  



Ob morebitnih zdravstvenih težavah naj obišče osebnega zdravnika. Redno naj hodi na kontrole 
k svojemu kirurgu.  
 
Opusti naj rizične razvade (kajenje, prekomerno uživanje alkohola), ki so pripomogle k razvoju 
bolezni.  
 
Potrudi naj se pri učenju nadomestnega govora in izkoristi pomoč strokovnjakov, ki so na voljo 
in lahko pomagajo prebroditi težave. 
 
Uživa naj zdravo hrano in popije dovolj tekočin(vode, čaja).  
 
Laringektomirani naj skrbi za redno telesno aktivnost. Dela naj fizično toliko, kolikor je
sposoben, po možnostih toliko kot pred operacijo. Naj bo čim bolj aktiven v vsakdanjem 
življenju. Če je možno si naj najde delo ali hobi v katerem bo užival. 
  
Včlani naj se v Društvo laringektomiranih Slovenije in bo spoznal, da je tudi po laringektomiji
možno živeti kvalitetno, zanimivo in zadovoljno. 
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