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Diagnoza in zdravljenje raka grla je težka preizkušnja za bolnika in vse njegove bližnje; v 
bolnikovo življenje prineseta veliko začasnih ali trajnih sprememb in težav. Vse to zahteva 
velike prilagoditve bolnikov. Bolniki pri svoji rehabilitaciji potrebujejo različne oblike pomoči.  
 
Močna psihološka in socialna podpora je potrebna ves čas zdravljenja in tudi po zdravljenju. 
Potrebujejo jo v prvi vrsti bolniki; pri čemer ne smemo pozabiti na njihove družine, ki so ob 
takšni preizkušnji prav tako potrebni svetovanja in podpore. V težkih trenutkih pomeni bolniku 
njegova družina prav gotovo glavno oporo, ki je lahko pozitivna le, če tudi svojci sami 
uspešno sprejmejo bolezen in zdravljenje svojega bližnjega.  
 
Narava raka, kot bolezenskega procesa, zahteva hitro in na splošno agresivno zdravljenje. 
Med diagnozo raka, uporabo primarne oblike zdravljenja in sprejemanjem posledic 
zdravljenja lahko preteče le nekaj dni. Bolnikovo prilagajanje na diagnozo malignosti, na 
zdravljenje in na njegove posledice je dolgotrajno. Čeprav mnogo dejavnikov vpliva na 
stopnjo in hitrost bolnikovega prilagajanja, pa bolniki doživljajo različne nove omejitve 
postopoma. Mnoge izmed teh omejitev so lahko individualne. V večini primerov bolnike po 
laringektomiji skrbijo problemi, ki so v tem času najbolj pomembni. Tako za bolnika kot za 
njegovo družino imajo nekatere potrebe prednost.  
 
Čeprav mnogi pogosto sami rešijo določene probleme, pa je kljub vsemu zelo pomembno, 
da imajo možnost, da o svojih težavah spregovorijo z drugimi ljudmi.  
 

Dejavniki psihosocialne prilagoditve na bolezen 

neodvisne spremenljivke mediatorske spremenljivke izhod

bolezen rak &
zdravljenje

fizično
funkcioniranje

socialni suport
• družina
• prijatelji

odnos z zdravstvenim osebjem
individualne značilnosti
• osebnostne značilnosti
• sociodemografske značilnosti
• način spoprijemanja

ekonomski viri
drugi stresorji

Prilagajanje
psihološko
poklicno
socialno

seksualno

Psihosocialne 
intervencije

 

Slika 1: Model psihosocialnega prilagajanja bolnikov z rakom (Kornblith AB in sod., 1995) 

 1



Kako se bo posameznik prilagodil na bolezen in spremembe, ki jih prinašajo posledice 
bolezni in njenega zdravljenja, je odvisno od številnih dejavnikov; tako dejavnikov same 
bolezni in zdravljenja kot tudi osebnostnih dejavnikov ter dejavnikov socialnega okolja.  

Mnogi bolniki zmorejo sami aktivno sodelovati pri zdravljenju in se dobro rehabilitirati, drugi 
pa potrebujejo pri tem pomoč in spodbudo. Ob soočanju z boleznijo lahko bolnikom in/ali 
njihovim družinskim članom pomoč nudijo zdravstveni strokovnjaki, ljudje s podobno izkušnjo 
bolezni, družina. Pomemben dejavnik prilagajanja so tudi ekonomski dejavniki in urejenost 
življenja. 

Način spoprijemanja z boleznijo kot dejavnik prilagajanja 

Ugotovljeno je, da posameznikov odziv na stresno situacijo ni odvisen toliko od situacije 
same, kot od tega, kako jo posameznik sam vidi oz. kako jo ocenjuje. Zato se lahko na 
enako situacijo dve osebi popolnoma različno odzoveta. 

Podobno je v bolezni. Simptomi bolezni ali učinki zdravljenja ne pogojujejo čustvenega 
odziva sami po sebi, pač pa ga pogojuje pomen, ki jim ga posameznik pripiše; pogojuje ga 
vsakokraten odgovor na vprašanja: »Kako velika je grožnja bolezni?« 

Raziskovalca Greer in Moorey (1987) sta prepoznala pet značilnih stilov spoprijemanja z 
boleznijo: bojevanje, izogibanje, stoično sprejemanje, nemoč ter anksiozne preokupacije. 
Način spoprijemanja s stresom oblikujemo tekom življenja; posameznik se namreč na 
različne strese podobno odziva. Na opisane mehanizme pa ne moremo gledati kot na 
»boljše« ali »slabše«; način spoprijemanja postane nefunkcionalen takrat, kadar je 
nespremenljiv in znižuje sposobnost posameznika za reševanje problema. Namen 
poznavanja stilov spoprijemanja je v tem, da razumemo bolnikovo včasih na prvi pogled 
nerazumljivo vedenje.   

Bolnik, ki se aktivno spoprijemajo z boleznijo (bojevanje), na bolezen gleda kot na izziv in 
ima pozitiven odnos do izhoda bolezni, lahko tudi preveč optimističen glede na okoliščine. 
Verjame, da lahko sam pripomore k zdravljenju, sprejema v njem aktivno vlogo, skuša 
pridobiti čim več informacij v zvezi z boleznijo in ostati čim bolj vključen v svoje normalne 
aktivnosti.  Zdravstveni delavci in ostali ljudje lahko doživljajo stisko in imajo težave v 
komunikaciji takrat, ko je razhajanje med dejanskim stanjem bolnika in njegovim 
optimističnim pogledom preveliko.  

Izogibanje uporabljajo bolniki zato, da se zaščitijo pred situacijo, ki je v tistem trenutku zanje 
preboleča in bi resno ogrozila psihično ravnovesje; ob zanikanju grožnjo bolezni doživljajo 
kot majhno, prognoza bolezni je dobra. Zdravstvenim delavcem in ostalim ljudem je 
velikokrat težko komunicirati z bolnikom, ki zanika situacijo; ki npr. ves jezen trdi, da mu o 
bolezni ni nihče nič povedal; da se odnos ne zaostri, je potrebno ohranjati nevtralno držo, v 
komunikaciji pa podajati pomembne in resnične informacie, ki so po potrebi lahko delne in 
postopne. 

Poznamo pa še posebno obliko, t. i. pozitivno izogibanje, kjer poskuša posameznik živeti, ne 
da bi mislil na bolezen (raka) in uporablja različne oblike preusmerjanja (misli in vedenja), da 
bi to dosegel. Tak bolnik se bo izogibal komunikaciji z drugimi bolniki, branju literature s tega 
področja, zadostujejo mu informacije, ki jih pove zdravnik.  

Stoično sprejemanje se odraža v prepričanjih: »Vse je v rokah zdravnikov / Boga / usode.«. 
Tak posameznik pasivno sprejema bolezen in ne razvije aktivnih strategij spoprijemanja z 
njo. Verjame, da sam na svojo situacijo ne more vplivati, grožnjo bolezni zaznava ali kot 
majhno ali pa kot veliko. 
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Kadar v spoprijemanju bolnikov z boleznijo prevladuje nemoč, je posameznik preplavljen z 
grožnjo bolezni. Vsa njegova pozornost je usmerjena na možno izgubo življenja ali na 
bolezen kot poraz; pri tem doživlja, da nima pomembne kontrole nad situacijo. Posameznik 
se lahko popolnoma »vda«, preneha z ostalimi aktivnostmi.  

Pri bolnikih, za katere je značilen stil spoprijemanja anksiozne preokupacijeje v ospredju 
doživljanja strah, da bi se bolezen ponovila, da bi se simptomi stopnjevali, vsaka fizična 
sprememba je prepoznana kot znak nove bolezni. Bolnike je strah tudi, ali bodo zmogli 
obvladovati vsakodnevne zahteve v družinskem, poklicnem in socialnem življenju.  

Nekatere posebne skupine bolnikov 

Ob delu z bolniki se je dobro zavedati, kakšne stile spoprijemanja imajo bolniki, hkrati pa je 
dobro prepoznati, da nekateri bolniki zaradi specifičnih okoliščin bolezni in zdravljenja 
večkrat potrebujejo dodatno pomoč in obravnavo. V nadaljevanju so navedene nekatere od 
njih, pri tem pa ne smemo pozabiti na drugačnost in enkratnost vsakega bolnika, ki zato 
zahteva tudi  individualni pristop v obravnavi:  

1) Bolečina,  

2) Starost, 

3) izguba bližnje osebe, 

4) psihiatrična motnja , 

5) psihosocialni suport. 

Psihosocialna rehabilitacija po laringektomiji 

V večini primerov bolnike po laringektomiji skrbijo problemi, ki so v tem času najbolj 
pomembni. Tako za bolnika kot za njegovo družino imajo nekatere potrebe prednost. Ta 
hierarhija potreb je poznana strokovnjakom, ki zato na začetku posvetijo pozornost najbolj 
izstopajočim spremembam. Pri bolnikih po laringektomiji so to anatomske in fiziološke 
spremembe, kakor tudi izguba govora kot takega. Med učenjem govora bolnik usmerja 
pozornost in energijo v to dejavnost. Na drugi strani pa spremembe, ki so manj izstopajoče, 
pogosto niso zaznane takoj po operaciji. Vsi bolniki, ki so preživeli laringektomijo imajo 
nekatere skupne probleme, pri čemer so med njimi tudi individualne razlike. 

Kontinuirana potreba po informacijah 
Čeprav mnogi bolniki pogosto sami rešijo določene probleme, pa je kljub vsemu zelo 
pomembno, da imajo možnost, da o svojih težavah spregovorijo z drugimi ljudmi.  

V najširšem smislu ima komunikacija z bolnikom pomembno psihološko funkcijo, saj lahko na 
primer že natančno informiranje o planiranem posegu zmanjša negativno emocionalno stanje 
tesnobe in napetosti. Raziskave so pokazale, da informativne intervencije posredno 
izboljšujejo občutek kontrole nad situacijo bolezni in zdravljenja pri bolnikih in njihovih 
družinah in prispevajo k boljšemu funkcioniranju in splošnemu počutju (Holland,  1998). 

Obravnava izgub 
Kot že rečeno, je rehabilitacija bolnikov po operaciji raka na grlu dolgotrajen proces, ker 
bolniki doživijo veliko izgub in sprememb, na katere se morajo privaditi.  

Prvo področje prilagajanja so anatomske in fiziološke omejitve. Aktivnosti, ki so bile do sedaj 
enostavne (npr. tuširanje), lahko po operaciji zahtevajo kar nekaj prilagajanja in motivacije. 
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Zelo pomembna vprašanja za bolnika so povezana tudi z nego taheostome, njenim 
zakrivanjem ipd. 

Drugo področje prilagajanja so vse ostale posledice, ki se jih bolnik zave v času šestih 
mesecev po zdravljenju. Gre na primer za bolnikov namen vrniti se na delo ali pa vključiti se 
nazaj v stare socialne aktivnosti. 

Čeprav so nekateri problemi pri bolniku posledica anatomskih in fizioloških sprememb, pa 
imajo lahko pomemben vpliv tudi psihosocialni dejavniki laringektomije.  

Bolnikovo zavedanje vseh sprememb je lahko enako ali še bolj stresno kot sama diagnoza in 
pričakovanje pred zdravljenjem. Nekateri bolniki se s to kontinuirano obremenitvijo soočajo 
bolje, drugi težje. Vendar vsak bolnik doživlja omejitve glede na svoj življenjski stil, glede na 
interese, družino, zaposlitev itd. Še posebej pomembne so spremembe v družinski dinamiki. 
Družinske vloge se lahko močno spremenijo. Bolniki morajo imeti možnost, da izrazijo svoje 
skrbi, svoje misli, strahove, želje itd.  

Odnos do bolnika 

Pri komunikaciji z bolnikom na vseh stopnjah zdravljenja in rehabilitacije sta enako 
pomembna tako ustrezna strokovna obravnava kot tudi primeren odnos do bolnika, ki naj bo 
sprejemajoč in pozitiven. Takšen odnos se lahko kaže v čisto vsakodnevnih kontaktih in 
komunikaciji – da bolnika pozdravimo; ga povprašamo, kako mu gre (kadar imamo čas, da 
prisluhnemo njegovemu odgovoru) ipd. 

V komunikaciji naj ne bi bili samo dajalci, ampak tudi prejemniki informacij, podanih tako v 
besedni kot v nebesedni obliki s strani bolnikov in/ali njihovih svojcev.  

Skupina za bolnike po laringektomiji in njihove svojce 

Skupinske obravnave omogočajo bolnikom, da svoje doživljanje podelijo z ljudmi s 
podobnimi izkušnjami, saj bolniki velikokrat čutijo, da jih zgolj le-ti lahko tudi razumejo. Ob 
izkušnji, da niso sami s svojimi težavami in s svojim doživljanjem, tudi premagujejo socialno 
stigmatizacijo ali izoliranost. Skupine lahko pomenijo tudi dobro priložnost za pretok 
informacij med bolniki, njihovimi svojci in zdravstvenimi delavci. 
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3 vprašanja: 
 
 
1. Ves čas zdravljenja raka na grlu in tudi po zdravljenju potrebujejo psihološko in socialno 

podporo 
a) bolniki 
b) družine 
c) bolniki in njihove družine. 

 
PRAVILEN je c odg 
 
 
2. Mnogo dejavnikov vpliva na stopnjo in hitrost bolnikovega prilagajanja, pri tem bolniki 

doživljajo različne nove omejitve 
a) postopno 
b) individualno 
c) postopno in individualno. 

 
PRAVILEN je c odg 
 
 
3. Namen prepoznavanja stilov spoprijemanja bolnikov z boleznijo je 

a) spreminjanje, 
b) razumevanje, 
c) »predalčkanje«. 

 
PRAVILEN je b odg 
 

 5


	Psihosocialna rehabilitacija bolnikov po laringektomiji in izkušnje s skupine za bolnike po laringektomiji in njihove njihove svojce 
	Dejavniki psihosocialne prilagoditve na bolezen 
	  
	Način spoprijemanja z boleznijo kot dejavnik prilagajanja 
	Nekatere posebne skupine bolnikov 
	Odnos do bolnika 

	 Bavčar P., Hočevar Boltežar I., Šmid L. Kvaliteta življenja pri laringektomiranih bolnikih. V: Medicinski razgledi. Ljubljana, 2004:145-148. 


