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Nauczyciele wydaj¹ siê byæ grup¹ zawodow¹ predysponowan¹ do
wystêpowania chorób narz¹du g³osu. Jednak¿e czêstoœæ tych zaburzeñ w po-
pulacji polskich pedagogów nie zosta³a jak dot¹d oszacowana. Stanowi³o
to cel niniejszej pracy.

Badaniami objêto grupê 120 nauczycielek i nauczycieli w wieku od 24
do 60 lat. Grupê kontroln¹ stanowi³o 60 urzêdniczek i urzêdników nie
pracuj¹cych zawodowo g³osem, dobran¹ pod wzglêdem wieku i p³ci do
grupy badanej. U wszystkich osób wykonywano badanie podmiotowe z wy-
korzystaniem rozbudowanej ankiety oraz badanie laryngologiczne i fonia-
tryczne z uwzglêdnieniem stroboskopii.

Wykazano istotnie czêstsze wystêpowanie objawów subiektywnych
z zakresu narz¹du g³osu u nauczycieli w porównaniu z grup¹ kontroln¹
(80% versus 40%), a tak¿e obiektywnie potwierdzonych badaniem lekar-
skim zmian w zakresie narz¹du g³osu, mog¹cych pozostawaæ w zwi¹zku
z nadmiernym wysi³kiem g³osowym (31% versus 5 %). W grupie nauczycieli
istotnie czêœciej wystêpowa³ g³os s³aby i ochryp³y lub matowy, nieprawid³o-
wy sposób jego tworzenia z hyperkinez¹ szyjn¹, krótszy czas fonacji i ni¿sze
œrednie po³o¿enie g³osu. Stwierdzono istotn¹ zale¿noœæ miêdzy czêstoœci¹
wystêpowania zmian patologicznych krtani a sta¿em pracy w zawodzie na-
uczyciela. W pocz¹tkowym okresie zatrudnienia dominowa³y zmiany czyn-
noœciowe narz¹du g³osu, podczas gdy w okresie przedemerytalnym —
zmiany organiczne.

Przeprowadzone badania sugeruj¹, ¿e istotnie czêœciej wystêpuj¹ce zmiany
chorobowe narz¹du g³osu u nauczycieli nale¿y wi¹zaæ z nieprawid³ow¹ tech-
nik¹ pracy g³osem, sprzyjaj¹c¹ jego szybszemu „zu¿yciu” siê. Racjonalnym
wydaje siê wprowadzenie obowi¹zku nauki emisji g³osu u osób przygoto-
wuj¹cych siê do pracy w zawodzie nauczyciela.
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Teaching is assumed to be related with increased risk of voice disorders.
However, in case of Polish population no study has researched the incidence
of vocal diseases among teachers. This study aimed to evaluate the sympto-
matic evidence available.

The study included 120 both female and male teachers, aged 24 to 60.
The control group included 60 white-collar workers who did not use voice in
extensive manner, and matched the study group with respect to age and
gender. In all subjects, the medical history, based on detailed questionnaire,
laryngological and phoniatric along with stroboscope evaluation were
performed.

The incidence of vocal symptoms was significantly higher in teachers
(80% vs 40% in controls), and apparent signs of abnormalities in the vocal
organ (confirmed by physical examination) were found in this group more
frequently (31% vs 5%). The study group demonstrated increased inciden-
ce of weak, hoarse or dull speech, abnormal voice formation with neck
muscle hyperkinesis, decreased time of phonation and lower mean funda-
mental frequency. There was a significant relation between the incidence of
larynx abnormalities and the duration of teachers’ employment. Initially,
functional abnormalities were more common to be replaced with organic
changes further in the course of their career prior to the retirement.

The results of the study indicate that the increased incidence of voice
problems among teachers is related with incorrect techniques of voice
emission, which may promote the development of pathological changes in
the vocal organ. Apparently, persons who intend to pursue their career as
teachers should receive preventive voice treatment.
Otorynolaryngologia, 2002, 1(1), 39-44
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Liczba nauczycieli w Polsce siêga blisko 700 tys. osób.
Jest to œrodowisko specyficzne, obci¹¿one licznymi, trud-
nymi do rozwi¹zania problemami ekonomicznymi, so-
cjalnymi, a tak¿e zdrowotnymi. Jednym z nich s¹ czêste
zachorowania na choroby narz¹du g³osu. Zaburzenia g³o-
su u nauczycieli w ostatnich latach stanowi³y ponad 30%
wszystkich rozpoznawanych chorób zawodowych w Pol-
sce. Za zwi¹zane œciœle z wykonywaniem zawodu uzna-
wane s¹ guzki g³osowe, zapalenia przerostowe krtani oraz
niedow³ady fa³dów g³osowych [1].

Choroby narz¹du g³osu wydaj¹ siê wystêpowaæ istot-
nie czêœciej u osób pracuj¹cych g³osem ni¿ w populacji
ogólnej. Z danych amerykañskich, opartych o badania
kwestionariuszowe, wynika, ¿e ponad 38% nauczycieli
uskar¿a siê na dolegliwoœci z zakresu narz¹du g³osu, wi¹-
¿¹c je z wykonywan¹ prac¹, natomiast 39% z nich musi
przerwaæ zatrudnienie w zawodzie z tego powodu [2].
U prowadz¹cych zajêcia sportowe czêœciowe lub ca³ko-
wite zaniki g³osu wystêpuj¹ u jeszcze wiêkszego odsetka
osób, bo u 44% badanych [3], przy czym zaledwie kilka
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osób w tej badanej, 50-osobowej grupie posiada³o jak¹-
kolwiek wiedzê z zakresu higieny pracy narz¹dem g³osu
i zasad prawid³owej emisji g³osu.

Weryfikuj¹c dane ankietowe badaniami lekarskimi
(laryngologicznym i wideostroboskopowym) wykazano,
¿e przewlek³e zmiany patologiczne w zakresie narz¹du
g³osu wystêpuj¹ u ok. 17-20% nauczycieli i s¹ to najczê-
œciej guzki g³osowe, dysfonie, zmiany polipowate, w tym
obrzêk Reinkego oraz zapalenia krtani. W zwi¹zku z fe-
minizacj¹ zawodu choroby te dotycz¹ g³ównie kobiet [4].

Czêstoœæ wystêpowania chorób narz¹du g³osu u na-
uczycieli w Polsce nie jest znana. Dotychczasowe donie-
sienia oparte by³y bowiem o ocenê górnych dróg odde-
chowych w grupach nauczycieli zg³aszaj¹cych siê do le-
karza z powodu dolegliwoœci lub ubiegaj¹cych siê o uzna-
nie choroby zawodowej [5,6]. Jedyna praca szacuj¹ca czê-
stoœæ wystêpowania chorób narz¹du g³osu w tej grupie
zawodowej dotyczy studentów szko³y pedagogicznej [7].

Celem badañ by³a ocena czêstoœci wystêpowania i ro-
dzaju zmian chorobowych w narz¹dzie g³osu w dobra-
nej losowo grupie nauczycieli w porównaniu z grup¹ kon-
troln¹, nie pracuj¹c¹ zawodowo g³osem. Oceniona zo-
sta³a równie¿ zale¿noœæ miêdzy patologi¹ zawodow¹ na-
rz¹du g³osu a sta¿em pracy w zawodzie nauczyciela.

BADANI I METODY

Badani
Badaniem objêto ³¹cznie 180 osób, z czego 120 sta-

nowili nauczyciele, a 60 – osoby nienara¿one zawodowo
na nadmierny wysi³ek g³osowy.

Grupa nauczycieli obejmowa³a 103 kobiety w wieku
24-60 lat oraz 17 mê¿czyzn w wieku 26-59 lat. Popula-
cjê tê stanowili nauczyciele trzech szkó³ podstawowych.
Œredni sta¿ pracy w tej grupie wynosi³ 18,02 ± 10,35 lat.

Grupa kontrolna obejmowa³a 50 kobiet w wieku
22-59 lat oraz 10 mê¿czyzn w wieku 27-60 lat. Popu-
lacjê tê stanowili urzêdniczki i urzêdnicy niepracuj¹cy
zawodowo g³osem. Osoby te zosta³y dobrane pod wzglê-
dem wieku (p = 0,05) i p³ci (p = 0,05) do grupy na-
uczycieli.

Metody
U wszystkich osób przeprowadzono badanie pod-

miotowe z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej,
obszernej ankiety oraz badanie laryngologiczne i fonia-
tryczne z wykorzystaniem stroboskopii.

Badanie podmiotowe
Ankieta zawiera³a pytania dotycz¹ce wieku, p³ci, wy-

konywanego zawodu, sta¿u pracy, rodzaju wyk³adanego
przedmiotu, liczby godzin dydaktycznych, na³ogu pa-

lenia papierosów, przebytych chorób, w tym zabiegów
operacyjnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem zabie-
gów na tarczycy, gardle i krtani. Szczegó³owe pytania
dotyczy³y subiektywnych dolegliwoœci z zakresu narz¹-
du g³osu, takich jak: chrypka, mêczliwoœæ g³osu, drapanie
w gardle, wysychanie b³on œluzowych, uczucie „kluski”,
zanikanie g³osu, zmiany tonacji g³osu, a tak¿e czêstoœci
infekcji górnych dróg oddechowych. Pytania dotyczy³y
równie¿ przebiegu dotychczasowego leczenia laryngolo-
gicznego lub foniatrycznego, korzystania z leczenia sana-
toryjnego lub urlopów dla poratowania zdrowia. Poza tym
nauczyciele okreœlali swój stosunek emocjonalny do wy-
konywanego zawodu, oraz do tezy, ¿e wszystkim nauczy-
cielom nale¿y siê rekompensata z tytu³u warunków pracy
w postaci uznania choroby zawodowej. Zbierano równie¿
informacje dotycz¹ce kszta³cenia w zakresie prawid³owej
techniki emisji g³osu w czasie studiów pedagogicznych.

Badanie laryngologiczne i foniatryczne
W badaniu laryngologicznym dokonywano oceny

nosa, gard³a, krtani i uszu z uwzglêdnieniem obecnoœci
ewentualnych objawów niedro¿noœci nosa, ognisk zaka-
¿eñ lub innych odchyleñ od stanu prawid³owego, mo-
g¹cych wp³ywaæ na wydolnoœæ narz¹du g³osu. Nastêp-
nie przeprowadzano rutynowe badanie krtani z ocen¹
zwarcia szpary g³oœni podczas fonacji g³oski „e”.

Badanie foniatryczne obejmowa³o okreœlenie charak-
teru g³osu, sposobu jego tworzenia, ocenê uczynniania
rezonatorów nasady i toru oddychania, wystêpowania
nadmiernego napiêcia miêœni szyi i krtani oraz posze-
rzenia ¿y³ szyjnych podczas tworzenia g³osu. Badanie
g³osu obejmowa³o okreœlenie czasu fonacji (w sek.) oraz
ocenê œredniego po³o¿enia g³osu i jego zakresu za pomo-
c¹ licznika cyfrowego laryngoskopu firmy Storz typu
8010 B. Wykonane badanie stroboskopowe mia³o na celu
identyfikacjê i ró¿nicowanie zmian czynnoœciowych i or-
ganicznych, a tak¿e dok³adne okreœlenie poziomu fa³dów
g³osowych, charakterystykê ich drgañ (amplitudê, jed-
nakowoœæ, jednoczesnoœæ), stopieñ zwarcia szpary g³oœni
oraz obecnoœæ brze¿nego przesuniêcia krawêdziowego.

Statystyka
Do obliczeñ statystycznych wykorzystano test zgod-

noœci (niezale¿noœci) chi – kwadrat (χ2). Test ten stoso-
wano w celu okreœlenia zale¿noœci wystêpowania patolo-
gii w badaniu laryngologicznym od przynale¿noœci do
jednej z grup badanych.

W celu stwierdzenia lub nie stwierdzenia istotnoœci
ró¿nicy miêdzy dwoma wskaŸnikami p1 i p2, w dwóch
próbach stosowany by³ test dla dwóch wskaŸników struk-
tury, a w celu stwierdzenia czy istnieje istotna ró¿nica
w wartoœciach przeciêtnych parametrów w dwóch bada-
nych próbach stosowano testowanie hipotezy o równo-
œci dwóch wartoœci przeciêtnych.



41£oœ-Spychalska T. i wsp.: Ocena czêstoœci wystêpowania chorób narz¹du g³osu u nauczycieli

WYNIKI

Dolegliwoœci subiektywne
W grupie nauczycieli wystêpowanie dolegliwoœci

subiektywnych po wysi³ku g³osowym podawa³o 80%
osób. Niemal 30% z nich zg³asza³o wspó³wystêpowanie
a¿ 5 ró¿nych dolegliwoœci. U 4 osób (3,3%) stwierdzano
wszystkie wymienione dolegliwoœci. Œrednia liczba zg³a-
szanych dolegliwoœci oscylowa³a wokó³ 4, niezale¿nie od
wieku i sta¿u pracy.

W grupie kontrolnej dolegliwoœci zwi¹zane z wysi³-
kiem g³osowym podawa³o ok. 40% osób. By³y to jednak
z regu³y pojedyncze dolegliwoœci, wystêpuj¹ce „czasami”,
w odró¿nieniu od nauczycieli, u których w wiêkszoœci
przypadków liczne dolegliwoœci wystêpowa³y „czêsto”.

Subiektywne dolegliwoœci z zakresu gard³a i krtani
wystêpowa³y istotnie czêœciej u nauczycieli ni¿ u osób
z grupy kontrolnej (p<0,05). Dotyczy³o to w szczegól-
noœci chrypki zwi¹zanej z wysi³kiem g³osowym, mêczli-
woœci g³osu, uczucia drapania w gardle, wysychania b³o-
ny œluzowej oraz zaników g³osu (ryc. 1).

78% nauczycieli i 65% grupa kontrolna), a najrzadziej
wystêpowa³ tor ¿ebrowo-przeponowy, co mo¿na t³uma-
czyæ przewag¹ kobiet w obu grupach.

Jedynie ok. 30% badanych w grupie nauczycieli mia³o
œredni czas fonacji w normie tj. ≥20 sekund, w porów-
naniu z 82% osób z grupy kontrolnej. Œredni czas fona-
cji by³ istotnie krótszy w grupie nauczycieli i wynosi³
19,21 ± 6,12 sek. w porównaniu z wartoœci¹ 23,12 ±
4,04 sek w grupie kontrolnej. Równie¿ œrednie po³o¿e-
nie g³osu by³o ni¿sze u nauczycieli (odpowiednio 214 Hz
i 237 Hz).

W grupie nauczycieli u 35 (ok. 30%) osób stwier-
dzono asymetriê w zakresie struktur podniebienia, gar-
d³a i krtani. Zmiany te wystêpowa³y istotnie czêœciej ni¿
w grupie kontrolnej, w przypadku której niewielka asy-
metria nalewek i fa³dów g³osowych wystêpowa³a tylko
u 6 (10%) osób.

W badaniu stroboskopowym w grupie nauczycieli
istotnie czêœciej stwierdzano niejednoczesnoœæ i nie-
jednakowoœæ drgañ fa³dów g³osowych. Oceniaj¹c am-
plitudê drgañ fa³dów g³osowych prawid³owe amplitu-
dy drgañ wystêpowa³y u 52 (43,3%) osób, natomiast
w grupie kontrolnej amplitudê drgañ w normie stwier-
dzono u 46 (76,6%) badanych. Podobnie, patologiê
brze¿nego przesuniêcia krawêdziowego w grupie na-
uczycieli, w postaci zmniejszenia lub jego braku, stwier-
dzono u 25 (20,8%) osób, podczas gdy w grupie kon-
trolnej zaledwie u 3 (5%) badanych wystêpowa³y nie-
wielkie zaburzenia w tym zakresie.

Czêstoœæ wystêpowania poszczególnych jednostek
chorobowych w grupie nauczycieli oraz w grupie kon-
trolnej przedstawia tabela II.

Tabela I. Porównanie wyników badania foniatrycznego w grupie nauczycie-
li i grupie kontrolnej

Nauczyciele Grupa kontrolna
% (n= 120) % (n = 60)

DŸwiêcznoœæ g³osu *
dŸwiêczny i czysty 64,2 77 90,0 54
s³aby, ochryp³y lub matowy 36,0 43 10,0 6

Sposób tworzenia g³osu
swobodny * 34,2 41 81,7 49
hyperkineza szyjna * 65,8 79 18,3 11

Uczynnianie rezonatorów
prawid³owe 56,7 68 81,7 49
s³abe * 36,7 44 18,3 11
brak 6,7 8 -

Tor oddychania
¿ebrowo-obojczykowy 78,3 94 65,0 39
mieszany 18,3 22 26,6 16
¿ebrowo-przeponowy 3,3 4 8,3 5

Œredni czas fonacji *
0-20 sekund 68,3 82 16,7 10
21-25 sekund 15,8 19 61,7 37
>25 sekund 15,8 19 21,6 13

Œrednie po³o¿enie g³osu
kobiet 214,5 Hz 237,6 Hz

*p<0,05

Badanie foniatryczne
Najwa¿niejsze wyniki badania foniatrycznego zebra-

no w tabeli I. W grupie nauczycieli istotnie rzadziej wy-
stêpowa³ g³os dŸwiêczny i czysty ni¿ w grupie kontrol-
nej. Tylko 34,2% nauczycieli tworzy³o g³os swobodnie,
natomiast u 65,8% wystêpowa³a hiperkineza szyjna.
W grupie kontrolnej nadmierne napiêcie fa³dów
g³osowych i miêœni szyi podczas fonacji stwierdzono
jedynie u 18,3% osób (p<0,05).

Oceniaj¹c uczynnianie rezonatorów nasady stwier-
dzono w grupie nauczycieli prawid³owy wynik badania
u 68 (56,7%) osób, natomiast w grupie kontrolnej u wiêk-
szoœci badanych (p<0,05). W obu grupach dominowa³
¿ebrowo-obojczykowy tor oddychania (odpowiednio

Ryc. 1. Czêstoœæ wystêpowania objawów subiektywnych z zakresu gard³a i
krtani w grupie nauczycieli i grupie kontrolnej
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Tabela II. Czêstoœæ wystêpowania poszczególnych jednostek chorobowych
w grupie nauczycieli i grupie kontrolnej

Rozpoznanie Nauczyciele Grupa kontrolna
% (n= 120) % (n = 60)

Norma 30,0 36 70,0 42
Przewlek³e zapalenie gard³a i krtani 15,8 19 13,3 8
Przewlek³e suche zapalenie gard³a i krtani 5,8 7 1,6 1
Przewlek³e zapalenie migda³ków podniebiennych 5,8 7 3,3 2
Obrzêk Reinckego 2,5 3 5,0 3
Guzki g³osowe 1,6 2 -
Przewlek³y alergiczny nie¿yt nosa 2,5 3 -
Dysfonia hyperfunkcjonalna 15,0 18 5,0 3
Dysfonia dyskinetyczna 5,0 6 -
Dysfonia hypofunkcjonalna 4,16 5 -
Niewydolnoœæ miêœni zwieraj¹cych krtani 5,0 6 -
Asymetria nalewek 4,2 5 -
Objawy g³osu starczego 2,5 3 1,6 1

W grupie nauczycieli tylko u 30% badanych nie
stwierdzono odchyleñ od normy w zakresie górnych dróg
oddechowych, natomiast w grupie kontrolnej prawid³o-
wy wynik badania wystêpowa³ u 70% badanych. W obu
grupach dominowa³y przewlek³e zapalenie gard³a, krta-
ni i migda³ków podniebiennych. Bior¹c pod uwagê je-
dynie zmiany mog¹ce pozostawaæ w zwi¹zku z niepra-
wid³ow¹ fonacj¹ (dysfonie, niewydolnoœæ miêœni zwie-
raj¹cych krtani, guzki g³osowe), wystêpowa³y one istot-
nie czêœciej u nauczycieli (ok. 31%) ni¿ w grupie kon-
trolnej (5%). U 2 (1,7%) nauczycieli rozpoznano guzki
g³osowe, podczas gdy w grupie kontrolnej patologia ta
nie wystêpowa³a.

Zale¿noœæ objawów z zakresu narz¹du g³osu od sta¿u
pracy w zawodzie nauczyciela

Analizê czêstoœci wystêpowania zmian chorobowych
w zakresie górnych dróg oddechowych w zale¿noœci od
wieku oraz sta¿u pracy w zawodzie nauczyciela przed-
stawiaj¹ ryc. 2 i 3. W grupie nauczycieli stwierdzono
istotn¹ zale¿noœæ miêdzy wystêpowaniem chorób narz¹-
du g³osu a d³ugoœci¹ sta¿u pracy.

U 70% osób ze sta¿em pracy do 10 lat stwierdzono
prawid³owy stan gard³a i krtani. Odsetek prawid³owych
wyników gwa³townie zmniejsza³ siê w grupie ze sta¿em
pracy od 11 do 20 lat, natomiast u wszystkich nauczy-
cieli z ponad 30-letnim okresem zatrudnienia wystêpo-
wa³a patologia w zakresie narz¹du g³osu. W grupie kon-
trolnej natomiast nie obserwowano istotnego spadku
odsetka prawid³owych wyników badania laryngologicz-
nego wraz ze starzeniem siê. Utrzymywa³ siê on stale na
poziomie ok. 70%.

Analiza czêstoœci wystêpowania zmian organicznych
i czynnoœciowych w grupie nauczycieli w zale¿noœci od
wieku wykaza³a, ¿e pocz¹tkowo (w grupie wiekowej do
30 lat) dominuj¹ objawy czynnoœciowe, stanowi¹ce ok.
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Ryc. 4. Czêstoœæ zmian organicznych i czynnoœciowych w grupie nauczycieli
w zale¿noœci od wieku
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67% wszystkich chorób, jednak ju¿ w nastêpnym prze-
dziale wiekowym proporcja ta odwraca siê i w okresie
przedemerytalnym (przedzia³ wiekowy 51-60 lat) 75%
wszystkich zmian patologicznych stanowi¹ choroby or-
ganiczne narz¹du g³osu (ryc. 4).

Ryc. 2. Odsetek prawid³owych wyników badania gard³a i krtani w grupie
nauczycieli w zale¿noœci od sta¿u pracy
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Ryc. 3. Odsetek prawid³owych wyników badania gard³a i krtani w grupie
kontrolnej w zale¿noœci od wieku
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zuj¹c dolegliwoœci zg³aszane przez amerykañskich na-
uczycieli postawi³ tezê, ¿e „zu¿ycie” g³osu jest znacznie
wiêksze w tej grupie zawodowej w porównaniu z popu-
lacj¹ ogóln¹. Œrednia liczba objawów subiektywnych
w tym badaniu, podawanych przez nauczycieli wynosi-
³a 3,8, przy czym ponad po³owa osób zg³asza³a 3 i wiê-
cej objawów [9]. Istotnym jest, ¿e dolegliwoœci subiek-
tywne mog¹ wystêpowaæ nawet przy braku obiektywnie
stwierdzanych zmian w badaniu laryngoskopowym [10].

Przeprowadzona obiektywizacja stanu narz¹du g³o-
su za pomoc¹ badania laryngologicznego, foniatryczne-
go i stroboskopowego potwierdzi³a istotnie czêœciej wy-
stêpuj¹ce zaburzenia g³osu u nauczycieli w porównaniu
z grup¹ kontroln¹. Bior¹c pod uwagê jedynie choroby,
które mo¿na przypisaæ zawodowemu „nadu¿ywaniu”
g³osu (guzki g³osowe, niedow³ady fa³dów g³osowych,
zmiany przerostowe) [1], stwierdzono ich wystêpowa-
nie u 31% nauczycieli w porównaniu z 5% osób grupy
kontrolnej. Istotnie gorzej wypad³a zw³aszcza ocena fo-
niatryczna narz¹du g³osu u nauczycieli. Znacznie wiêk-
szy odsetek osób w tej grupie zawodowej mia³ bowiem
nieprawid³owy tor oddychania, bêd¹cy podstaw¹ prawi-
d³owej fonacji, nieprawid³owe uczynnianie rezonatorów
oraz wyraŸnie krótszy œredni czas fonacji i ni¿sz¹ czê-
stotliwoœæ podstawow¹ tonu krtaniowego. Wydaje siê to
byæ wynikiem utrwalania nieprawid³owej techniki fo-
nacji podczas wieloletniej pracy w zawodzie. Problem
nieprawid³owej fonacji podnoszony jest przez wielu au-
torów [11,12,13,14]. Koufman i wsp. stworzyli nawet
okreœlenie „laryngeal tension-fatigue syndrome” (TFS)
[15]. Na triadê objawów zespo³u TFS sk³adaj¹ siê zwiêk-
szone napiêcie miêœni krtani, s³abe podparcie oddecho-
we i zbyt niski g³os. Krtaniowy „zespó³ napiêcia-zmê-
czenia” prowadzi u osób zawodowo pos³uguj¹cych siê
g³osem do jego szybkiego wyczerpania, rozwoju zabu-
rzeñ czynnoœciowych, a nastêpnie organicznych, utrud-
niaj¹cych w konsekwencji wykonywanie zawodu. Bada-
nia w³asne potwierdzaj¹ tê hipotezê. U zdecydowanej
wiêkszoœci nauczycieli obserwowano bowiem nieprawi-
d³ow¹ technikê fonacji, u nauczycieli z krótkim sta¿em
pracy przewa¿a³y zmiany o charakterze czynnoœciowym,
natomiast u nauczycieli z d³ugim sta¿em pracy domi-
nowa³y zmiany organiczne w narz¹dzie g³osu. Zmiany
organiczne wydaj¹ siê przy tym rozwijaæ doœæ wczeœnie,
bo stwierdzono je ju¿ istotnie czêœciej u nauczycieli ze
stosunkowo krótkim (do 20 lat) sta¿em pracy.

Ró¿nice w czêstoœci chorób narz¹du g³osu wykazane
miêdzy populacj¹ nauczycieli a grup¹ kontroln¹ wydaj¹
siê zatem wynikaæ z nadmiernej, nieprawid³owej eksploa-
tacji g³osu. Przemawia za tym równie¿ analiza czêstoœci
wystêpowania zmian chorobowych w zale¿noœci od sta-
¿u pracy. Wraz z wyd³u¿aniem sta¿u pracy obserwowa-
no bowiem zmniejszanie siê odsetka osób z prawid³o-
wym obrazem krtani, podczas gdy zale¿noœci takiej nie

Pozosta³e dane ankietowe
Na³óg palenia papierosów wystêpowa³ z jednakow¹

czêstoœci¹ w obu grupach. Blisko 75% badanych stano-
wi³y osoby niepal¹ce, a nieco ponad 25% osoby pal¹ce.
W grupie nauczycieli pod systematyczn¹ opiek¹ laryn-
gologiczn¹ pozostawa³o 26 (21,6%) osób, foniatryczn¹
11 (9,2%) osób, a a¿ 83 (69,2%) osoby nie korzysta³y
z porad specjalistycznych, mimo wystêpowania dolegli-
woœci chorobowych. Z urlopu dla poratowania zdrowia
skorzysta³o 19 (15,8%) nauczycieli. Œredni wiek osób
korzystaj¹cych z takiego urlopu wynosi³ 47,6 lat, a œred-
ni sta¿ pracy 25,1 lat. Osoby z grupy kontrolnej korzy-
sta³y spontanicznie z opieki laryngologicznej, w razie
zachorowania i nie by³o to zwi¹zane z objawami pozo-
staj¹cymi w zwi¹zku z wykonywanym zawodem.

A¿ 98 (81,6%) badanych nauczycieli okreœli³o swój
stosunek do pracy w zawodzie nauczyciela jako pozy-
tywny, a zawód jako ¿yciowe powo³anie; tylko 1 osoba
(0,8%) mia³a zdecydowanie negatywny stosunek do pra-
cy w zawodzie. Podobna liczba osób (98 osób – 81,6%)
twierdzi³a równie¿, ¿e nauczyciele powinni mieæ rozpo-
znan¹ chorobê zawodow¹ zwi¹zan¹ z nadmiernym wy-
si³kiem g³osowym, 10 (8,3%) osób nie uzna³o tego za
oczywiste, a 12 (10%) osób nie mia³o zdania na ten te-
mat. Zaledwie 7 (5,8%) nauczycieli potwierdzi³o, ¿e
przesz³o w czasie swojej edukacji szkolenie w zakresie
prawid³owego oddychania i emisji g³osu. Dotyczy³o to
wy³¹cznie nauczycieli muzyki.

DYSKUSJA

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e u nauczycieli
dolegliwoœci w zakresie narz¹du g³osu wystêpuj¹ istot-
nie czêœciej ni¿ w grupie kontrolnej, nie pracuj¹cej za-
wodowo g³osem.

Objawy subiektywne pod postaci¹ chrypki, suchoœci
w gardle i innych po wysi³ku g³osowym podawa³o po-
nad 2-krotnie wiêcej nauczycieli ni¿ osób z grupy kon-
trolnej. Wiêkszoœæ pedagogów zg³asza³a przy tym, ¿e licz-
ne dolegliwoœci s¹ istotnym utrudnieniem i przeszkod¹
w wykonywaniu zawodu oraz Ÿród³em przewlek³ego stre-
su i frustracji. Czêstoœæ wystêpowania objawów z zakre-
su narz¹du g³osu, w tym zw³aszcza chrypki, u nauczy-
cieli polskich wydaje siê byæ zatem istotnie wiêksza ni¿
przyk³adowo w USA (80% nauczycieli w Polsce versus
26,6% nauczycieli amerykañskich) [8]. Przyczyn¹ tej
ró¿nicy mo¿e byæ brak odpowiedniego przygotowania
do pracy w aspekcie nauki prawid³owej emisji g³osu.
Odpowiednie szkolenie w tym zakresie przesz³o jedynie
ok. 6% pedagogów.

W badanej grupie nauczycieli œrednia liczba zg³a-
szanych objawów oscylowa³a wokó³ 4, co pokrywa siê
z doniesieniami innych autorów [9]. Sapir i wsp. anali-
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obserwowano w odniesieniu do wieku w grupie kontro-
lnej. Wskazuje to, ¿e nie sam wiek, lecz nadmierny wy-
si³ek g³osowy jest odpowiedzialny za zwiêkszon¹ czê-
stoœæ wystêpowania chorób narz¹du g³osu u nauczycieli.

Reasumuj¹c, przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e
zarówno dolegliwoœci subiektywne, jak i objawy obiek-
tywne z zakresu narz¹du g³osu wystêpuj¹ istotnie czêœciej
u nauczycieli ni¿ w grupie osób nie pracuj¹cych zawodo-

wo g³osem. Przyczyn¹ jest najprawdopodobniej niepra-
wid³owa praca g³osem, prowadz¹ca do jego szybkiego „zu-
¿ycia” siê. W œwietle uzyskanych wyników badañ racjo-
nalnym wydaje siê wprowadzenie obowi¹zkowej nauki
techniki emisji g³osu u osób przygotowuj¹cych siê do pracy
w zawodzie nauczyciela. Obni¿y³oby to istotnie koszty
opieki zdrowotnej oraz straty spo³eczne wynikaj¹ce z ko-
niecznoœci przekwalifikowania siê do innego zawodu.


