
 الرنجکتومی

درمانی به بیماران الرنجکتومی یشگامان ارائه خدمات تخصصی گفتاراز پایران ده علوم توانبخشی کگروه گفتار درمانی دانش

است. بیمارانی که به علت سرطان و یا دالیل احتمالی دیگری حنجره آنها برداشته شده است. در شکل رایج این نوع 

افراد دیگر قادر نیستند تا از مسیر دهان تنفس کنند و نفس کشیدن آنها تنها از راه مجرایی خواهد  عمل های جراحی، این

 بود که روی گردن آنها ایجاد شده است. نتیجه چنین عملی این خواهد بود که فرد صدای خود را از دست می دهد.

ه آسیب شناس گفتار و زبان است )طبق شرح ارائه مشاوره و خدمات توانبخشی قبل و بعد از عمل الرنجکتومی به عهد

وظایفی که در نظام جهانی بهداشت برای گفتار درمانگران مشخص شده است(، به همین دلیل گروه گفتار درمانی با 

   خود اقدام به تاسیس کلینیک تخصصی برای این بیماران نمود. ی مجربپشتوانه علمی و کادر

 به بینی و حلق و گوش متخصصین و( حنجره تخصص فوق همان یا)  ناسش حنجره متخصص طرف از بیماران اغلب 

 جراحی مورد در نخست باشد، نموده مرجعه مشاوره برای و جراحی از قبل بیمار که صورتی در. میشوند معرفی مرکز این

پیامدهای آن توضیحاتی به بیمار و همراهان او داده می شود و سپس نمونه هایی از نحوه صحبت کردن بیماران برای  و

آنها پخش می شود. در نهایت دوباره بیمار به پزشک جراحی معرفی می شود. اگر بیمار پس از برداشتن حنجره مراجعه 

 برنامه درمانی طرح و اجرا می شود.نماید، نخست ارزیابی و معاینه انجام می شود و سپس 

 روش هایی که فرد الرنجکتومی می تواند با استفاده از آن حرف بزند:

استفاده از پروتز: در این روش با جراحی یک وسیله کوچک در دیواره نایی کار گذاشته می شود. قرارگیری این وسیله  -1

کند و جریان هوا باعث ارتعاش لبه مری شده و صدا تولید به گونه ای است که هوا را از نای )شش( به مری منتقل می

 می شود.

 فشار با و گذاشته گردن روی است میکروفون به شبیه که را ای وسیله فرد روش این در: الکتریکی حنجره از استفاد  -2

و در  شده منتقل دهان و حلق درون فضای به حلق دیواره طریق از صدا آن که شود می تولید صدایی آن دکمه دادن

 نهایت صدا شنیده می شود.

گفتار مروی: در این روش فرد طی یک دوره چند هفته ای یاد میگیرد که هوا را بلعیده و سپس رها نماید. نتیجه این  -3

 کار ارتعاش سر مری است و باعث می شود تا صدایی تولید شود. این صدا طی روندی به تولید گفتار تبدیل می شود.



ست که هر یک از این روشها مزیت ها و مشکالتی دارند. آسیب شناس گفتار با در نظر گرفتن تمام شرایط روش بدیهی ا

  زش های الزم را به او خواهد داد.مناسبتر را به بیمار پیشنهاد می کند و وی را در رسیدن به گفتار همراهی نموده و آمو

هستند و تاکنون افراد زیادی این روش را فرا گرفته  کشور در  "مروی گفتار " آموزش پیشگامان از مرکز این استادان

 .است متفاوت درمان مدت طول جراحی، عمل نوع و بیمار شرایط  اند. الزم به توضیح است که با توجه به

 پس درنگ نکنید و با شماره های کلینیک تخصصی الرنجکتومی سریعا تماس بگیرید.

 


