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Każdą nieprawidłowość morficzną zlokalizowaną w mózgu: guz mózgu, 

krwiak śródmózgowy, ropniak, tętniak czy zmianę pasożytniczą nazywamy 

nowotworem.  Każda z nich rokuje inaczej, każda wymaga innego leczenia 

medycznego jak i odmiennej terapii neurologopedycznej. 

Nowotwory dzielą się na: 

 niezłośliwe, rosnące powoli, najczęściej nie dające żadnych objawów, 

których usunięcie prowadzi do całkowitego wyleczenia, 

 złośliwe, których rozrost jest szybki, struktura najczęściej nieregularna, 

uniemożliwiająca pełne usunięcie podczas zabiegu operacyjnego. 

Powszechnie stosowany jest czterostopniowy podział, w którym I i II stopień oznacza 

zmiany o charakterze łagodnym, a III i IV - zmiany o charakterze złośliwym. 

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (guzy mózgu) - według 
danych Krajowego Rejestru Nowotworów1 - stanowią  2% zachorowań na 
nowotwory złośliwe w Polsce. Najwięcej zachorowań notuje się między 50 a 64 
rokiem życia (około 40% u mężczyzn i 30% u kobiet). 

 
                         Ryc. 1. Zachorowalność na nowotwory mózgu w Polsce w latach 2008-2010  w zależności od wieku 
  

                                                           
1 http://onkologia.org.pl/mozg-c71/ 
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Znacznie częściej odnotowuje się zachorowanie na nowotwór  mózgu u dzieci. 

Stanowią one około 20%  wszystkich złośliwych nowotworów. Większość 

nowotworów lokalizuje się wewnątrzczaszkowo, a tylko 10%  lokalizuje się w kanale 

kręgowym. Nowotwory o.u.n. są przyczyną około 2,6% zgonów czyli znacznie mniej 

niż ma to miejsce w przypadku udarów mózgu (Kozubski W., Liberski P.P., 2004), 

które stanowią około 10%. 

 

Nowotwory wewnątrzczaszkowe dzielą się na: 

Oponiaki, które wywodzą się z pajęczynówki, zazwyczaj nie przyjmują form 

złośliwych a rokowanie po usunięciu guza jest pomyślne.  

Glejaki występujące najczęściej wśród nowotworów mózgu są zaliczane do guzów 

złośliwych, ale i tu wyróżnia się różne stopnie złośliwości. Mogą one przyjmować 

formę łagodną I lub II stopnia lub złośliwą czyli III lub IV stopnia.  Glejaki 

wielopostaciowe stanowią blisko połowę wszystkich glejaków i należą do 

najbardziej złośliwych guzów mózgu. 

 

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, które zaburzają komunikowanie się 

chorego z otoczeniem stanowią niewielki odsetek chorób neurologicznych. W 

zależności od rodzaju guza, przebieg choroby jak i rokowanie może być różne. 

 

Zadaniem neurologopedy na wstępnym etapie jest zapoznanie się z dokumentacją 

medyczną i szczegółowe zebranie wywiadu od pacjenta, o ile to możliwe i od 

rodziny celem zobiektywizowania deficytów. 

 

Dokumentacja medyczna 

Zapoznając się z dokumentacją medyczną, należy zwrócić uwagę na rozpoznanie 

medyczne – jakiego rodzaju jest zmiana nowotworowa, o jakim stopniu złośliwości, 

kiedy wystąpiły pierwsze objawy oraz jaka jest lokalizacja guza i czy jest to zmiana 

rozsiana czy jest to masa lita.  

Wszystkie powyżej wymienione informacje pozwalają na planowanie dalszej terapii.  
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Zbieranie wywiadu obejmować może pacjenta, a w przypadku wystąpienia 

zaburzeń poznawczych konieczne jest zebranie wywiadu od rodziny, przyjaciół.  

Dobrze zebrany wywiad stanowi cenne źródło informacji i może znacząco wpłynąć 

na postawienie prawidłowej diagnozy 

 

Wywiad powinien ukierunkowany być na poznanie głównego deficytu oraz 

wyszukanie nawet drobnych odstępstw od normy.  Do neurologopedy należy 

odpowiednia interpretacja zebranych informacji. To, co pacjenci zazwyczaj 

nazywają sklerozą, może być afazją amnestyczną.  

Kolejną istotną diagnostycznie informacją to czy deficyty mają charakter 

narastający i od kiedy zaobserwowano pierwsze objawy. 

 

Diagnoza neurologopedyczna powinna przeprowadzona być przed ewentualnym 

podanie leków przeciwobrzękowych, a następnie weryfikowana po leczeniu 

przeciwobrzękowym i po zabiegu operacyjnym jak i po radioterapii. Powinna 

uwzględniać badanie : 

 rozumienia  poleceń prostych, złożonych, sensu metafor, przysłów, 
 mowy spontanicznej, dialogowej i opowieściowej, 
 nazywania, 
 leksji, 
 grafii, 
 akalkulii, 
 gnozji, 
 praksji. 

 
 

Planowanie terapii neurologopedycznej 

 

Terapia pacjenta po zabiegu neurochirurgicznym wymaga 

interdyscyplinarnego podejścia. W zależności od rodzaju guza, jego lokalizacji, 

deficytu, stanu pacjenta, planowanie procesu terapeutycznego przebiega 

odmiennie. Głównym celem jest poprawa jakości życia. Planowanie terapii 

neurologopedycznej oparte musi być na szczegółowej diagnozie (afazja, dyzartria, 
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apraksja, dysfagia) a także na ścisłej współpracy na linii lekarz – neurologopedia – 

neuropsycholog – fizjoterapeuta oraz rodzina / otoczenie pacjenta. 

Celem terapii neurologopedycznej jest : 

 w przypadku dysfagii – poprawa funkcji żucia i połykania, usprawnienie 

karmienia, 

 w przypadku dyzartrii czy afazji poprawa komunikowania się chorego z 

otoczeniem.    

Ustalenie standardów  terapii po zabiegach neurochirurgicznych jest  

problematyczne ze względu na rodzaj zmiany. Inaczej rokuje pacjent z ropniem 

mózgu, inaczej z oponiakiem a inaczej z glejakiem wielopostaciowym. Zarówno 

etiologia, czas trwania choroby, zastosowane leczenie, stopień złośliwości, 

lokalizacja guza, rodzaj deficytu, wiek pacjenta, motywacja, wyjściowy stan 

kliniczny i wiele innych czynników muszą być brane pod uwagę przy planowaniu 

terapii.  

W przypadku osób chorych rokujących na wyzdrowienie, celem terapii jest 

przygotowanie pacjenta do możliwie jak najbardziej samodzielnego 

funkcjonowania. W przypadku osób z rokowaniem niepomyślnym terapia pełni 

głównie funkcję psychoterapeutyczną i podtrzymującą i nastawiona powinna być 

na włączanie takich form komunikacji  jakie będą najdłużej dostępne dla 

pacjenta.  

Korzyści z prowadzenia terapii neurologopedycznej nawet w przypadku 

nierokujących guzów mózgu są znaczące, mimo iż pacjent z tak niekorzystnym 

rokowaniem często chce rezygnować z terapii. Po pierwsze czynnik 

psychoterapeutyczny – pacjent dobrze zmotywowany, pozytywnie nastawiony do 

całego procesu leczenia rokuje lepiej, więc terapia logopedyczna może pełnić 

rolę psychoterapeutyczną, motywacyjną. Po drugie podczas planowania                  

i prowadzenia terapii neurologopeda poznaje możliwości komunikacyjne pacjenta 

i może dostosowywać formy komunikacji do aktualnego stanu pacjenta.  

Terapia pacjenta po operacji guza nie powinna obciążać chorego, a czas trwania 

zajęć neurologopedycznych powinien być dopasowany do możliwości 

psychofizycznych chorego.  

artykuł jest zapowiedzią publikacji, która wkrótce ukaże się w Onkologopedii A. Hamerlińskiej 
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