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StreSzczenie:    Wstęp: Zaburzenia głosu o podłożu zawodowym najczęściej obserwuje się u nauczycieli. Wśród przyczyn ich występowania 
wymienia się przede wszystkim nieprawidłową emisję głosu i zaniedbywanie jego higieny. 

  cel: Zamierzeniami niniejszej pracy są: (1) ocena przestrzegania zasad higieny i emisji głosu przez nauczycieli, przedstawie-
nie: (2) różnic między odpowiedziami nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, (3) zależności między udzielanymi odpo-
wiedziami a wiekiem, stażem pracy i tygodniową liczbą przepracowanych godzin, a także (4) określenie, które zasady higieny 
i emisji głosu są przestrzegane przez badanych w największym, a które w najmniejszym stopniu.

  Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 90 nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, 68 kobiet i 22 mężczyzn o śred-
nim wieku 39,5 ± 10,9 (zakres: 23–59 lat). Do jego przeprowadzenia posłużył specjalnie przygotowany kwestionariusz oraz 
metryczka, w której badani podawali swoje: wiek, miejsce i staż pracy oraz tygodniową liczbę godzin pracy głosem. 

  Wyniki: Nauczyciele udzielili odpowiedzi potwierdzających podstępowanie zgodne z zasadami higieny i emisji głosu średnio 
na połowę pytań. Stwierdzono zależność między miejscem pracy i wiekiem a stopniem przestrzegania interesujących nas 
zasad. W najmniejszym stopniu nauczyciele zwracali uwagę na reguły związane z aktywnością fizyczną, spożyciem wody, 
a także emisją głosu podczas infekcji i w hałasie.

 Wnioski: Badania potwierdziły konieczność szkolenia nauczycieli z zakresu higieny i emisji głosu.

SłoWa kluczoWe:  emisja i higiena głosu, zaburzenia głosu

abStract:   introduction: Teachers constitute an occupational group where voice disorders associated with vocation are most often ob-
served. Incorrect voice production and neglect of voice hygiene are mentioned among the causes of those disorders. 

  aim: Assessment of compliance with voice hygiene and voice production among teachers and determination of differences 
between preschool and primary school teachers; identifying relationships between provided answers and age, years of ser-
vice and weekly work hours as well as determining which principles of voice hygiene and production are complied with the 
most and which are least followed. 

  Material and methods: Study included 90 preschool and primary school teachers, 68 women and 22 men with mean age of 
39.5 ± 10.9 (range: 23–59 years). In the study we used a questionnaire created specifically for this purpose and a survey, where 
respondents reported their age, workplace, years of service and number of hours when they used their voice. 

  results: Teachers provided answers consistent with the principles of voice hygiene and voice production in about half of ques-
tions on average. There was a relationship between workplace, age and the degree of compliance with the rules of voice hy-
giene and production. To the smallest extent teachers followed the rules related to physical activity, water consumption as 
well as voice production during infection and in noise. 

 conclusions: Studies corroborated the need for training teachers regarding voice hygiene and production.

keyWordS:  voice disorders, voice hygiene and production



19Pol otorhino rev 2019: 8(2): 18-24

oryginalny artykuł / original article

Badanie dotyczyło zatem osób w wieku pomiędzy 18 a 60 r.ż., pra-
cujących w zawodzie nauczyciela przedszkola lub szkoły podsta-
wowej, a także stażu pracy powyżej 0,5 roku. Kryteria wyłączenia 
obejmowały wiek poniżej 18 i powyżej 60 lat, pracę w gimnazjum, 
liceum lub szkole wyższej oraz staż pracy poniżej 0,5 roku. Dane 
demograficzne nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, zosta-
ły przedstawione w Tab. I.

Badanie zostało przeprowadzone metodą papier-ołówek. Pierwsza 
autorka rozdała kwestionariusze nauczycielom kilku szkół pod-
stawowych i przedszkoli. Po krótkiej instrukcji słownej, pedago-
dzy wypełnili kwestionariusz. Do badania użyto ankiety Higiena 
i emisja głosu w pracy nauczyciela i krótkiej metryczki. Me-
tryczka zawierała pytania otwarte. Respondenci byli proszeni 
o wpisanie danych, takich jak: płeć, wiek, staż pracy, liczba go-
dzin przepracowanych głosem w tygodniu. Aby zbadać rzetel-
ność kwestionariusza, 20 ankietowanych zostało poproszonych 
o wypełnienie go dwa razy – w odstępie dwóch tygodni.

WStĘP

Głos jest wykorzystywany przez człowieka do komunikacji. Dla lu-
dzi wykonujących niektóre zawody, m.in. dziennikarzy, polityków, 
a także nauczycieli, stanowi on główne narzędzie pracy. Według 
ekspertów Unii Europejskiej Foniatrów, nauczyciele i pedagodzy 
są grupą zawodową, w której stawia się znaczne wymogi narzą-
dowi głosowemu [1].

Badania prowadzone w Polsce i na świecie pokazały, że to właśnie 
wśród nich najczęściej występują zaburzenia głosu, wynikające 
z wykonywanego zawodu [2–4]. Nawet 40% nauczycieli z powodu 
swoich problemów z głosem było zmuszonych przerwać pracę w za-
wodzie [5]. Schorzenie to stanowi zatem nie tylko problem zdrowotny, 
ale także ekonomiczny. Niepokojące dolegliwości ze strony narządu 
głosu, takie jak chrypka, okresowy bezgłos czy kaszel, w badaniach 
częściej zgłaszali nauczyciele wychowania przedszkolnego i młod-
szych klas szkoły podstawowej [6]. Jako przyczyny zaburzeń głosu 
wśród nauczycieli najczęściej wymienia się: nieprawidłową techni-
kę tworzenia głosu i brak przestrzegania zasad higieny głosu [4, 7]. 

Elementy składające się na higienę głosu to m.in.: środowisko pra-
cy, stres, używki, prozdrowotny styl życia związany z uprawianiem 
aktywności fizycznej, dietą, spożywaniem wody w odpowiednich 
ilościach czy odpowiednią liczbą godzin snu. Wpływ tych czynni-
ków na głos został potwierdzony w licznych badaniach naukowych 
[8–20]. Najskuteczniejszą formą profilaktyki rozwoju zawodowych 
zaburzeń głosu jest posługiwanie się nim zgodnie z zasadami emisji 
głosu. Nieodpowiednie używanie go w trudnych warunkach, np.: 
w hałasie, podczas infekcji górnych dróg oddechowych, w sytuacji 
stresującej, wpływa negatywnie na narząd głosu i sprzyja powsta-
waniu zaburzeń [21–24].

cele:

Celami niniejszej pracy są:

•	 ocena przestrzegania zasad higieny i emisji głosu przez 
nauczycieli oraz określenie różnic w ich przestrzeganiu 
między nauczycielami przedszkoli i szkół podstawowych,

•	 określenie zależności między udzielanymi odpowiedziami a:
 – wiekiem nauczyciela, 
 – stażem pracy w zawodzie nauczyciela, 
 –  tygodniową ilością przepracowanych głosem godzin 

przez nauczyciela,
•	 określenie, które zasady higieny i emisji głosu są 

przestrzegane przez nauczycieli przedszkoli i szkół 
podstawowych w największym, a które w najmniejszym 
stopniu.

Materiał i Metody

Grupę badaną stanowiło 90 osób, w tym 68 kobiet (75,6%) 
i 22 mężczyzn (24,4%). Średni ich wiek wynosił 39,5 lat. Najmłodsza 
osoba miała 23 lata, a najstarsza 59 lat. Respondenci wzięli udział 
w badaniu dobrowolnie i wypełnili ankiety anonimowo.

ryc. 1.  Wynik testu U Manna-Whitney’a dla części dotyczącej higieny głosu  
w zależności od miejsca pracy.

ryc. 2.  Wynik testu Kruskala-Wallisa dla wyniku części dotyczącej emisji głosu  
w zależności od wieku.
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Ankieta Higiena i emisja głosu w pracy nauczyciela została opraco-
wana przez wymienioną jako pierwszą autorkę niniejszego tekstu na 
podstawie badań naukowych [8–17, 21, 22, 24–30] i składała się z 16 
pytań, podzielonych na dwie części. W pierwszej znajdowało się 11 
z nich, dotyczących higieny głosu (m.in.: spożycia wody, aktywności 
fizycznej), natomiast w drugiej 5 pytań, dotyczących zasad prawi-
dłowej emisji głosu (m.in.: sposobu na uciszanie uczniów czy posłu-
giwania się głosem podczas infekcji górnych dróg oddechowych).

Kwestionariusz miał postać testu jednokrotnego wyboru. Każda od-
powiedź zgodna z zasadami higieny i emisji głosu była oceniana na 1 
punkt. Większa liczba uzyskanych punktów korespondowała z wyż-
szym poziomem przestrzegania ww. reguł. Możliwe do uzyskania wyni-
ki mieściły się w przedziale 0–16 punktów dla całego kwestionariusza. 
W części dotyczącej higieny głosu ankietowani mogli uzyskać od 0 do 
11 punktów, a w części dotyczącej emisji głosu – od 0 do 5 punktów.

Analizę statystyczną wykonano przy pomocy pakietu Statistica 13.1. 
Kwestionariusz Higiena i emisja głosu w pracy nauczyciela zwa-
lidowano, oceniając spójność wewnętrzną poprzez wyznaczenie 
wartości Alpha-Cronbacha, a także sprawdzając rzetelność testu 
przy pomocy Test-Retest Reliability. Dla każdej z analizowanych 
zmiennych sprawdzono: wartość średnią, odchylenie standardowe, 
medianę oraz wartość minimalną i maksymalną, a także zgodność 
rozkładu zmiennej z rozkładem normalnym. 

W celu zaobserwowania czy istnieją istotne statystycznie różnice 
między nauczycielami przedszkoli i szkół podstawowych, w wyni-
kach uzyskanych na podstawie kwestionariusza posłużono się te-
stami: t-Studenta i U Manna-Whitney’a. Do sprawdzenia zależności 
między wiekiem, stażem pracy i liczbą godzin przepracowanych gło-
sem w tygodniu wykonano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa. 

W celu określenia, które z zasad higieny i emisji głosu sprawiają 
nauczycielom największą trudność, a które są przestrzegane w naj-
większym stopniu, posłużono się dokładnym testem Fishera. We 
wszystkich testach poziom istotności przyjęto p = 0,05.

Wyniki

Analiza czynników społecznych
Staż pracy wśród badanych nauczycieli przedszkoli wynosił śred-
nio 8,9 lat, natomiast wśród nauczycieli szkół podstawowych było 
to średnio 20,3 lat (Tab. II.). Nauczyciele przedszkoli pracowali 
średnio 29,3 godziny tygodniowo, a nauczyciele szkół podstawo-
wych – średnio 22 godziny tygodniowo (Tab. III.).

Analiza wyników kwestionariusza
W Tab. IV. przedstawiono całościowy wynik uzyskany po wy-
pełnieniu kwestionariusza Higiena i emisja głosu w pracy na-
uczyciela, a także wyniki z poszczególnych jego części (Tab. IV.). 
W celu sprawdzenia rzetelności ankiety oceniającej przestrzeganie 
zasad higieny i emisji głosu, wyznaczono wartość współczynnika 
Alpha-Cronbacha, którego wartość standaryzowana wynosi 0,554 
(przyjmuje się, że wartość powyżej 0.7 oznacza wysoką rzetelność 
skali, a 0,5–0,7 jest zadowalającą).

Ponadto posłużono się metodą powtórnego testowania (Test-Re-
test Reliability) w celu sprawdzenia powtarzalności wyników kwe-
stionariusza. W odstępie dwóch tygodni przebadano 20 osób za 
pomocą tego samego narzędzia pomiarowego. Otrzymana wartość 
korelacji rang Spearmana wynosi 0,978 i jest istotna statystycznie.
Dla każdej z analizowanych zmiennych sprawdzono zgodność 
rozkładu zmiennej z rozkładem normalnym. Rozkład wyników 
kwestionariusza jest zgodny z rozkładem normalnym. Natomiast 
rozkład wyników poszczególnych jego części nie jest z nim zgodny.

Za pomocą nieparametrycznego testu t-Studenta dla prób nie-
zależnych sprawdzono, czy istnieją ważne statystycznie różnice 
między całościowym wynikiem kwestionariusza uzyskanym przez 
nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Osoby pracujące 
w szkołach podstawowych uzyskały średni wynik 7,52 punktu, 
a w przedszkolach 8,47 punktu. Różnica w wynikach nie była istot-
na statystycznie. Korzystając z testu U Manna-Whitneya dla prób 
niezależnych sprawdzono, czy istnieją istotne statystycznie różnice 
w wynikach części Higiena głosu i Emisja głosu między nauczycie-
lami szkół podstawowych i przedszkoli. Istotne statystycznie róż-
nice wystąpiły w wyniku części dotyczącej higieny głosu (Ryc. 1.).

W celu zbadania zależności między wiekiem, stażem pracy i liczbą 
godzin pracy tygodniowo a wynikiem całościowym kwestionariusza 
i wynikami poszczególnych części, posłużono się nieparametrycz-
nym testem Kruskala-Wallisa. Wiek nauczycieli wpływał istotnie 
statystycznie na odpowiedzi udzielane w części ankiety dotyczą-
cej emisji głosu (p = 0,0384) (Ryc. 2.). Dla pozostałych zmiennych 
różnice nie były istotne statystycznie (p > 0,05).

Analiza udzielanych odpowiedzi
W Tab. V. przedstawiono wyniki dokładnego testu Fishera, porów-
nującego odpowiedzi zgodne i niezgodne z zasadami higieny i emisji 
głosu. Istotnie statystycznie więcej odpowiedzi zgodnych udzielono na 
pytania dotyczące pracy w klimatyzowanym pomieszczeniu (pyt. 1), 
pracy „w przeciągu” (pyt. 2), palenia papierosów (pyt. 4) i spoży-
wania mocnej kawy (pyt. 10). Tylko 7,8% respondentów pracowało 

tab. i.  Dane demograficzne nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu.

Wiek / Płeć kobiety n = 68 MĘżczyźni n = 22

Średnia ± SD 39,6 ± 10,9 39,2 ± 10,2

Mediana (Min – Max) 39 (23 – 59) 38 (25 – 55)

tab. ii.  Staż pracy głosem nauczycieli.

Staż Pracy liczba oSób Średnia ± Sd Min-Max

Wszyscy nauczyciele 90 15,2 ± 12,25 0,5 – 39

Nauczyciele przedszkoli 40 8,9 ± 9,96 0,5 – 33

Nauczyciele szkół podstawowych 50 20,3 ± 11,57 0,5 – 39

tab. iii.  Liczba godzin przepracowanych głosem w tygodniu przez nauczycieli.

liczba godzin PrzePracoWanych 
głoSeM W tygodniu liczba oSób Średnia ± Sd Min-Max

Wszyscy nauczyciele 90 25,3 ± 8,3 5 – 40

Nauczyciele przedszkoli 40 29,32 ± 9,7 5 – 40

Nauczyciele szkół podstawowych 50 22,08 ± 5,16 8 – 40
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w klimatyzowanym pomieszczeniu, natomiast 24,4% badanych przy-
znało, że pracuje w przeciągu. Spośród badanych nauczycieli 5,6% osób 
paliło papierosy. Na pytania dotyczące aktywności fizycznej (pyt. 5), 
ilości spożywanej wody (pyt. 6), popijania wody w trakcie mówienia 
(pyt. 7), zachowania w przypadku niepokojących objawów ze strony 
narządu głosu (pyt.: 11 i 15), pracy głosem w hałasie i podczas infek-
cji (pyt.: 12 i 13), respondenci udzielali istotnie statystycznie więcej 
odpowiedzi niezgodnych z zasadami higieny i emisji głosu (Tab. V.).

Jedynie 10% badanych odpowiedziało, że uprawia aktywność fi-
zyczną więcej niż 5 razy w tygodniu przez minimum godzinę. 15,6% 
nauczycieli deklarowało, że wypija więcej niż 1,5 litra wody na 
dobę, podczas gdy 40% respondentów udzieliło odpowiedzi, że 
popija wodę w trakcie mówienia. Tylko 21,1% badanych nauczy-
cieli deklarowało, że konsultuje się ze specjalistą, gdy niepokoją ich 
utrzymujące się objawy ze strony narządu głosu, natomiast 65,5% 
osób odpowiedziało, że stosuje domowe sposoby, aby sobie z nimi 
poradzić. Większość nauczycieli (64,5%) odpowiedziało, że stara 
się mówić głośniej, gdy w klasie panuje hałas. 40% badanych de-
klarowało, że podczas infekcji górnych dróg oddechowych stara 
się mówić jak najmniej, a gdy jest to możliwe, nie idzie do pracy. 
38,9% badanych nauczycieli udzieliło odpowiedzi, że unika chrzą-
kania i odkasływania wówczas, gdy dokucza im chrypa.

dySkuSja

Z przeprowadzonej analizy wynika, że nauczyciele udzielali śred-
nio prawie 50% odpowiedzi zgodnych z zasadami higieny i emi-
sji głosu (Mediana 8, Średnia ± SD 7,94 ± 2,58). W ponad 50% 
udzielane odpowiedzi były nieprawidłowe, co wskazuje na nie-
znajomość zasad higieny głosu. Uzyskany poziom przestrzegania 
zasad higieny i emisji głosu ma niewątpliwy związek z częstym 
występowaniem zaburzeń głosu wśród nauczycieli [4, 7]. W ba-
daniu Van Houtte i wsp. aż 72,1% nauczycieli przyznało, że nie 
pobierało szkolenia z zakresu opieki nad głosem (w tym znajomo-
ści zasad higieny głosu) [31]. Godny uwagi jest fakt, że Bristrisky 
i Frank oraz Chan udowodnili, że samo szkolenie dotyczące zasad 
higieny głosu przyczyniło się do poprawy jego jakości i zmniejsze-
nia dolegliwości osób badanych [32, 33]. W niniejszym badaniu 
wiek nauczycieli miał istotny statystycznie wpływ na odpowiedzi 
udzielane w części kwestionariusza dotyczącej emisji głosu. Oso-
by w wieku 41–50 lat w największym stopniu przestrzegały zasad 
emisji głosu, podczas gdy osoby w wieku 51–59 lat uzyskały wynik 
świadczący o niskim poziomie ich przestrzegania.

Dane uzyskane przez Russela i wsp. pokazują, że wiek powyżej 
50. roku życia koresponduje z częstszym występowaniem proble-
mów z głosem [34]. Być może wynikają one nie tylko ze zmian za-
chodzących w ciele człowieka wraz z wiekiem, ale także z zanie-
dbywania przestrzegania zasad emisji głosu. W niniejszym badaniu 
nauczyciele przedszkoli pracowali średnio 29,3 godziny tygodniowo, 

tab. iV.  Wynik kwestionariusza Higiena i emisja głosu w pracy nauczyciela.

czĘŚć oceniająca higienĘ głoSu czĘŚć oceniająca eMiSjĘ głoSu całoŚcioWy Wynik 
kWeStionariuSza

Wszyscy nauczyciele objęci badaniem

Średnia ± SD 5,75 ± 1,8 2,19 ± 1,37 7,94 ± 2,58

Mediana 6 2 8

(Min – Max) (2 – 10) (0 – 5) (2 – 15)

Nauczyciele przedszkoli

Średnia ± SD 6,22 ± 1,85 2,25 ± 1,41 8,47 ± 2,68

Mediana 6 2 8

(Min – Max) (3 – 10) (0 – 5) (4 – 14)

Nauczyciele szkół podstawowych

Średnia ± SD 5,38 ± 1,69 2,14 ± 1,35 7,52 ± 2,45

Mediana 5 2 7

(Min – Max) (2 – 10) (0 – 5) (2 – 8)

ankieta dla nauczycieli

Płeć

Wiek

Miejsce pracy (przedszkole, szkoła podstawowa)

Staż pracy głosem

Liczba godzin w tygodniu przepracowanych głosem

tab. V.  Wynik dokładnego testu Fishera dla udzielanych odpowiedzi.

Pytanie
odPoWiedzi zgodne 
z zaSadaMi higieny 

i eMiSji głoSu

odPoWiedzi niezgodne 
z zaSadaMi higieny 

i eMiSji głoSu
P

N % N N

Pytanie 1 83 92,2 7 7 p < 0,01

Pytanie 2 68 75,6 22 22 p < 0,01

Pytanie 3 46 51,1 44 44 0,4580

Pytanie 4 85 94,4 5 5 p < 0,01

Pytanie 5 10 11,1 80 80 p < 0,01

Pytanie 6 14 15,6 76 76 p < 0,01

Pytanie 7 36 40 54 54 0,0362

Pytanie 8 38 42,2 52 52 0,0851

Pytanie 9 54 60 36 36 0,0362

Pytanie 10 65 72,2 25 25 p < 0,01

Pytanie 11 19 21,1 71 71 p < 0,01

Pytanie 12 29 32,2 61 61 0,0004

Pytanie 13 36 40 54 54 0,0362

Pytanie 14 44 48,9 46 46 0,4580

Pytanie 15 35 38,9 55 55 0,0222

Pytanie 16 53 58,9 37 37 0,0566

N – liczba udzielonych odpowiedzi, P – prawdopodobieństwo porównywane 
z przyjętym poziomem istotności
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a nauczyciele szkół podstawowych 22 godziny. Według badania 
Bolbol i wsp., praca powyżej 15 lekcji tygodniowo istotnie oddzia-
łuje na głos nauczycieli [35]. Tak więc tym bardziej ważne jest prze-
strzeganie zasad emisji i higieny głosu przy większych obciążeniach 
głosowych. Aż 94,4% nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, nie 
paliło papierosów. Wynik ten koresponduje z danymi uzyskanymi 

przez innych autorów i jest zadowalający [7, 15, 36]. W badaniu Alvy 
i wsp. wszyscy pedagodzy unikali tytoniu [37]. 

Analiza danych pokazała, że zdecydowana większość nauczycieli 
(72,2%) starała się nie pić mocnej kawy. Zbliżony wynik otrzyma-
li Devadas i wsp. [36]. W przeciwieństwie do uzyskanych danych 

higiena głoSu eMiSja głoSu

1. Czy pracuje Pan/Pani głosem w klimatyzowanym pomieszczeniu? 12. Gdy podczas zajęć z dziećmi panuje hałas:

<right> tak <right> stara się Pan/Pani mówić głośniej, by być słyszanym przez uczniów

<right> nie <right> krzyczy Pan/Pani, by uciszyć uczniów

<right> ucisza Pan/Pani uczniów w inny sposób, np. przy użyciu gwizdka

2. Czy przebywa Pan/Pani w przeciągu podczas pracy głosem? 13. Podczas infekcji górnych dróg oddechowych:

<right> tak <right> stara się Pan/Pani mówić jak najmniej, a jeżeli to możliwe, nie idzie Pan/Pani do pracy

<right> nie <right> mówi Pan/Pani tyle co zawsze

<right> mówi Pan/Pani szeptem

3. Czy odczuwa Pan/Pani zwiększony poziom stresu podczas pracy? 14. Gdy jest Pan/Pani zdenerwowany/-a:

<right> tak <right> mówi Pan/Pani podniesionym i/lub wyższym głosem

<right> nie <right> stara się Pan/Pani mówić swoim naturalnym głosem

4. Czy pali Pan/Pani papierosy? 15. Gdy ma Pan/Pani chrypkę:

<right> tak <right> unika Pan/Pani chrząkania i odkasływania

<right> nie <right> często Pan/Pani chrząka lub odkasłuje

5.  Ile razy w tygodniu uprawia Pan/Pani aktywność fizyczną? 
(np. marsz, taniec, pływanie, bieganie, jazda na rowerze, jazda konna) 16. Po dłuższym wysiłku głosowym w pracy:

<right> mniej niż pięć razy <right> nadal mówi Pan/Pani dużo

<right> więcej niż pięć razy przez minimum godzinę <right> stara się Pan/Pani mówić mniej, dając swojemu narządowi głosu się zregenerować

<right> nie uprawia Pan/Pani regularnie żadnej aktywności fizycznej <right>  nie zwraca Pan/Pani uwagi na to, czy po dłuższym wysiłku głosowym stara się Pan/
Pani używać głosu w mniejszym stopniu

6. Ile niegazowanej wody pije Pan/Pani w ciągu doby?

<right> mniej niż 1 litr

<right> około 1 litra

<right> więcej niż 1,5 litra

7. Czy popija Pan/Pani wodę w trakcie mówienia?

<right> tak

<right> nie

8. Ile posiłków dziennie Pan/Pani spożywa?

<right> 5 w regularnych odstępach czasu

<right> 3

<right> 2 – rano i wieczorem

9. Ile godzin śpi Pan/Pani w ciągu doby?

<right> 10 godzin lub więcej

<right> 7–9 godzin

<right> 6 godzin lub mniej

10. Czy unika Pan/Pani picia mocnej kawy?

<right> tak

<right> nie

11.  Gdy niepokoją Pana/Panią utrzymujące się objawy ze strony narządu głosu 
(np. chrypka, ból gardła, zanikanie głosu):

<right> stosuje Pan/Pani domowe sposoby, aby sobie z nimi poradzić

<right> stosuje Pan/Pani domowe sposoby, aby sobie z nimi poradzić

<right> czeka Pan/Pani aż objawy same ustąpią
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kało, aż objawy same ustąpią. Podobne wyniki uzyskano w innych 
badaniach [31, 35]. Dane te nie są zadowalające, gdyż nieleczone 
czynnościowe zaburzenia głosu mogą wtórnie doprowadzić do za-
burzeń organicznych.

Mówienie podczas hałasu również jest czynnikiem wpływającym 
negatywnie na narząd głosu [22, 39]. Tymczasem wyniki uzyska-
ne przez autorkę pokazują, że aż 64,5% spośród nauczycieli obję-
tych badaniem mówi głośniej, by uciszyć uczniów, a tylko 32,2% 
z nich używa w tym celu innego wzmocnienia, np. gwizdka lub 
dzwonka. Podobnie w badaniu Lee i wsp. [7], 64% badanych przy-
znało, że często mówi do uczniów podczas hałasu, a co więcej, 
u istotnej liczby osób w tym badaniu mówienie mimo hałasu kore-
lowało z występowaniem zaburzeń głosu. Dodatkowo, Chen i wsp. 
udowodnili, że głośne mówienie jest głównym czynnikiem ryzyka 
powstawania zaburzeń głosu [40]. 61,1% nauczycieli, którzy wzięli 
udział w badaniu, odpowiedziało, że często chrząka i odkasłuje, 
gdy ma chrypę. Być może taki wynik spowodowany jest brakiem 
świadomości nauczycieli, że chrząkanie ma negatywny wpływ na 
narząd głosu. W badaniu Bolbol i wsp. jedynie 34,6% badanych 
nauczycieli wiedziało, że unikanie chrząkania jest jednym z aspek-
tów higieny głosu [35].

WnioSki

Niniejsze badania prowadzą do kilku istotnych wniosków:

•	 nauczyciele udzielali odpowiedzi zgodnych z zasadami 
higieny i emisji głosu średnio na połowę pytań,

•	 nauczyciele przedszkoli w większym stopniu przestrzegali 
zasad higieny głosu w porównaniu do nauczycieli szkół 
podstawowych,

•	 w największym stopniu zasad emisji głosu przestrzegali 
nauczyciele w wieku 41–50 lat, a w najmniejszym najstarsi 
badani nauczyciele w wieku powyżej 50 lat,

•	 nauczyciele w najniższym stopniu przestrzegali zasad 
związanych z aktywnością fizyczną, spożyciem wody oraz 
emisją głosu podczas infekcji górnych dróg oddechowych 
i w hałasie.

 
Przeprowadzone analizy dowodzą, że konieczne jest szkolenie na-
uczycieli z zakresu higieny i emisji głosu. 

w badaniu Bolbol i wsp. ponad 80 % osób deklarowało, że pije 
kawę regularnie [35]. Tylko 10% nauczycieli objętych badaniem 
odpowiedziało, że uprawia aktywność fizyczną więcej niż 5 razy 
w tygodniu przez minimum godzinę, podczas gdy aż 43,3% nie 
uprawia regularnie aktywności fizycznej. Wynik ten koresponduje 
z danymi uzyskanymi w populacji ogólnej Polaków. Z badań CBOS 
opublikowanych w 2013 roku wynika, że 40% Polaków uprawiało 
sport regularnie, a 26% robiło to sporadycznie, natomiast pozo-
stałe 34% osób nie uprawiało aktywności fizycznej [38].

Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na cały organizm człowie-
ka. Między innymi na układ kostno-stawowy i mięśniowy oraz na 
postawę ciała. Mięśnie krtani stają się bardziej elastyczne, co wpły-
wa pozytywnie na funkcjonowanie narażonego na wysiłek narządu 
głosu [20]. Aktywność fizyczna poprawia także wydolność układu 
oddechowego [12], a prawidłowy tor oddechowy, z komponentą 
piersiową i brzuszną, jest warunkiem tworzenia zdrowego głosu. 

Wyniki uzyskane w niniejszym badaniu dotyczące aktywności fi-
zycznej nauczycieli są alarmujące. Należy rozpowszechniać wiedzę 
na temat wpływu ćwiczeń na narząd głosu w tej grupie zawodo-
wej. Tylko 15,6% respondentów zadeklarowało, że wypija więcej 
niż 1,5 litra wody w ciągu doby. 46,7% osób spożywało około 1 litra 
wody, a 37,8% mniej niż litr. 60% badanych nauczycieli nie popija-
ło wody w trakcie mówienia. W badaniu Ferreiry i wsp. [15] nie-
co ponad 50% nauczycieli deklarowało, że wypija więcej niż 1 litr 
wody na dobę, a pozostali wypijali mniej niż 1 litr. W tym samym 
badaniu pytano nauczycieli o popijanie wody podczas mówienia. 
Pozytywnie odpowiedziało 56% osób. Udowodniono już, że oso-
by, które nie popijały wody, istotnie częściej cierpiały z powodu 
zmęczenia głosowego [15].

Być może zapewnienie nauczycielom przez pracodawców odpo-
wiedniej ilości wody każdego dnia wpłynęłoby na ilość wypijanych 
przez nich płynów. Kolejnym zagadnieniem ocenianym w kwestio-
nariuszu był sposób nauczycieli na radzenie sobie z pojawieniem się 
niepokojących objawów ze strony narządu głosu. Wyniki pokazały, 
że tylko 21,1% osób konsultuje się ze specjalistą, podczas gdy 65,6% 
nauczycieli stosuje domowe sposoby ich zwalczania, a 13,3% bada-
nych czeka, aż ustąpią same. Podobne wyniki uzyskali Alva i wsp. 
[37]. W badanej przez nich grupie 82% pedagogów nie korzystało z 
pomocy specjalisty, gdy doświadczyło zaburzeń głosu, 63% radziło 
sobie z objawami za pomocą tradycyjnych środków, a 48,1% cze-

Piśmiennictwo
1. Gębska M., Wojciechowska A., Żyżniewska- Banaszak E.: Zasady i metody re-

habilitacji chorych z zawodowymi zaburzeniami głosu. Roczniki Pomorskiej 
Akademii Medycznej w Szczecinie, 2011; 57(2): 78–84.

2. Szeszenia-Dąbrowska N., Wilczyńska U., Sobala W.: Choroby zawodowe w Polsce 
w 2013 r. i ich czynniki przyczynowe. Medycyna Pracy, 2014; 65(4): 463–472.

3. Bermudez de Alvear R.M., Baron F.J., Martinez-Arquero A.G., School teachers’ 
vocal use, risk factors and voice disorder prevalence: guidelines to detect te-
achers with current voice problems. FoliaPhoniatr Logop, 2011; 63(4): 209–215.

4. Preciado J., Perez C., Calzada M., Preciado P.: Frequency and risk factors of vo-
ice disorders among teaching staff of La Rioja, Spain. Clinical study: question-
naire, functional vocal examination, acoustic analysis and video laryngostro-
boscopy. Acta Otorrinolaringol Esp., 2005; 56: 161–170.

5. Niebudek-Bogusz E., Śliwińska-Kowalska M.: An overview of occupational vo-
ice disorders in Poland. International Journal of Occupational Medicine and 
Environmental Health, 2013; 26(5): 659–669.

6. Jałowska M.: Ocena realizacji postępowania profilaktycznego i diagnostycz-
no-leczniczego u nauczycieli w ramach programu „Chroń swój głos” w mate-
riale Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w latach 2007–2011, praca 
doktorska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2012.

7. Lee S.Y., Lao X.Q., Yu I.T.: A cross sectional survey of voice disorders among 
primary school teachers in Hong Kong. J Occup Health, 2010, 52: 344–352.

8. Ratajczak J., Wojdas A., Jurkiewicz D.: Praca głosem w pomieszczeniach kli-
matyzowanych. Otolaryngologia Polska, 2011; 65(3): 59–64.

9. Holmqvist S., Santtila P., Lindstrom E., et. al.: The association between possi-
ble stress makers and vocal symptoms. J Voice, 2013; 27(6): 787.e1–787.e10.



oryginalny artykuł / original article

www.otorhinolaryngologypl.com24

10. Dietrich M., Verdolini K., Gartner-Schmidt J., et al.: The frequency of perce-
ived stress, anxiety, and depression in patients with common pathologies af-
fecting voice. J Voice, 2008; 22(4): 472–487.

11. Tafiadis D., Toki E.I., Miller K.J., Ziavra N.: Effects of early smoking habits on 
young adult female voices in Greece. J Voice, 2017; 31(6): 728–732.

12. Wojtasik W., Szulc A., Kołodziejczyk M., Szulc A.: Wybrane zagadnienia do-
tyczące wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka. Journal of Edu-
cation, Health and Sport, 2015; 5(10): 350–372.

13. Jéquier E., Constant F.: Water as an essential nutrient: the physiological basis 
of hydration. European Journal of Clinical Nutrition, 2010; 64(2): 115–123.

14. Verdolini K., Min Y., Titze I.R. et al.: Biological mechanisms underlying vo-
ice changes due to dehydration. J Speech Lang Hear Res, 2002; 45: 268–281.

15. Ferreira L., Latorre M., Giannini S. et al.: Influence of abusive vocal habits, 
hydration, mastication, and sleep in the occurrence of vocal symptoms in te-
achers. J Voice, 2010; 24(1): 86–92.

16. Domarecka-Kołodziej A.: Refluks gardłowo-krtaniowy w praktyce foniatrycz-
nej. Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny, 2013; 2: 159–164.

17. Sinkiewicz A., Pawlak A., Wojnowski W., Owczarzak H.: Ocena skuteczności 
rehabilitacji zaburzeń głosu u nauczycieli czynnych zawodowo. Otolaryngo-
logia Polska, 2003; 57(3): 417–420.

18. Augustyńska D., Radosz J.: Hałas w szkołach. Przegląd badań. Bezpieczeństwo 
Pracy – Nauka i Praktyka, 2009; 9: 16–19.

19. Munier C., Farrel R.: Working Conditions and Workplace Barriers to Vocal 
Health in Primary School Teachers. J Voice, 2016; 30(1): 127.e31–127.e41.

20. Rubin J., Epstein R.: The healthy voice, lifestyle, and voice protection (including 
exercise, body work, and diet). W: The Oxford Handbook of Singing, red.: G. 
Welch, D. Howard, J. Nix J, Oxford 2014.

21. Wiskarska-Woźnicka B., Obrębowski A.: Zasady leczenia i rehabilitacji zabu-
rzeń głosu. W: Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, red. 
A. Obrębowski, Poznań 2008, 105–114.

22. Szabo Portela A., Granqvist S., Ternström S., Södersten M.: Vocal behawior 
in environmental noise: comparison between work and leisure conditions in 
women with work-related voice disorders and matched contols. J Voice, 2018; 
32(1): 126.e23–126.e38.

23. Wośkowiak W.: Próba określenia przyczyn wzrostu zapadalności na choroby 
zawodowe narządu głosu u nauczycieli. Medycyna Pracy, 1996; 47(5): 519–522.

24. Kubiak Sz. (red.), Wiskarska-Woźnica B., Demenko G.: Zarys higieny narzą-
du głosu. Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 
Włocławek 2006.

25. Śliwińska-Kowalska M, Niebudek-Bogusz E. (red.): Rehabilitacja zawodowych 
zaburzeń głosu. Poradnik dla nauczycieli. Instytut Medycyny Pracy im. prof. 
J. Nofera, Łódź 2009.

26. Majszyk D., Bruzgielewicz A., Osuch E.: Laryngeal cancer – epidemiology an-
detiology. Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny, 2014; 3: 186–188.

27. World Health Organization. The Global Recommendations on Physical Ac-
tivity for Heath 2008. www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/ (28.03.2018).

28. European Food Safety Authority. Scientific Opinion on Dietary Reference Va-
lues for water. EFSA Journal, 2010; 8(3): 1459.

29.  Wojtaszek T.: Wybierzmy wodę, która służy zdrowiu. Bezpieczeństwo i higie-
na żywności, 2011; 95(6): 45–47.

30. Hirshkowitz M., Whiton K., Albert S. et al.: National Sleep Foundation’s sleep 
time duration recommendations: methodology and results summary. Journal 
of the National Sleep Foundation, 2015; 1(1): 40–43.

31. Van Houtte E., Claeys S., Wuyts F., Van Lierde K.: The impact of voice disor-
ders among teachers: vocal complaints, treatment-seeking behavior, knowled-
ge of vocal care and voice-related absenteeism. J Voice, 2010; 25(5): 570–575.

32. Bistritsky Y., Frank Y.: Efficacy of voice and speech training of prospective ele-
mentary school teachers. Israel J Speech Hear, 1981; 10: 16–32.

33. Chan R.W.K.: Does the voice improve with vocal hygieneeducation? A study 
of some instrumental voice measures in a group of kindergarten teachers. J 
Voice, 1993; 8: 279–291.

34. Russell A., Oates J., Greenwood K.M.: Prevalence of voice problems in teachers. 
J Voice, 1998; 12: 467–479.

35. Bolbol S.A., Zalat M.M., Hammam R.A.M., Elnakeb N.L.: Risk factors of voice 
disorders and impact of vocal hygiene awerness prrogram among teachers in 
public schools in Egypt. J Voice, 2017; 31(2): 251.e9–251.e16.

36. Devadas U., Bellur R., Maruthy S.: Prevalence and risk factors of voice problems 
among primary school teachers in India. J Voice, 2016; 31(1): 117.e1–117.e10.

37. Alva A., Machado M., Bhojwani K., Sreedharan S.: Study of risk factors for 
development of voice disorders and its impact on the quality of life of scho-
ol teachers in Mangalore, India. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 
2017; 11(1): MC01–MC05.

38. Centrum Badania Opinii Społecznej. Aktywność fizyczna Polaków.  
Warszawa 2013.

39. Cantor Cutiva L.C., Vogel I., Burdorf A.: Voice disorders in teachers and their 
associations with work-related factors: a systemic review. J Commun Disord, 
2013; 46: 143–155.

40. Chen S., Chiang S., Chung Y. et al: Risk factors and effects of voice problems 
for teachers. J Voice, 2010; 24: 183–190.

Word count: 3780 Tables: 5 Figures: 2 References: 40

Access the article online: DOI: 10.5604/01.3001.0013.1531  Table of content: https://otorhinolaryngologypl.com/issue/12040

Corresponding author: Ewelina Sielska-Badurek; Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 
02-097 Warszawa; Tel.: +48 22 599 25 21; E-mail: ewelina.sielska@wp.pl

Copyright © 2019 Polish Society of Otorhinolaryngologists Head and Neck Surgeons. Published by Index Copernicus Sp. z o.o. All rights reserved 

Competing interests: The authors declare that they have no competing interests.

Cite this article as: Rosłaniec A., Sielska-Badurek E., Niemczyk K.: Evaluation of compliance of the principles of voice hygiene and voice production among teachers; 
Pol Otorhino Rev 2019: 8(2): 18-24


