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Streszczenie
Wprowadzenie: Celem pracy było porównanie wyników samooceny głosu za pomocą kwestionariusza niepełnosprawności głosowej 
(Voice Handicap Index — VHI) nauczycieli z dysfonią w odniesieniu do populacji osób z zaburzeniami głosu, niepracującej w zawo-
dach wymagających obciążenia głosowego. Materiał i metody: Za pomocą wskaźnika VHI u 105 nauczycieli z dysfonią dokonano 
samooceny głosu, stanowiących grupę I. W grupie II znalazło się 60 pacjentów z pozazawodowymi zaburzeniami głosu, a w grupie 
kontrolnej 65 osób zdrowych, o prawidłowym głosie. Wyniki: Całkowity wynik wskaźnika VHI oraz wyniki w każdej z jego podskal 
(funkcjonalnej, emocjonalnej i fizycznej) były istotnie gorsze w grupach I i II w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,001). Najwięk-
szy odsetek badanych w grupie I i II prezentowało średnią niesprawność głosu (67% i 57%), natomiast dużą niesprawność z tego 
tytułu zgłaszało aż 20% nauczycieli i 16% przedstawicieli innych zawodów. Wszystkie osoby z grupy kontrolnej zgłaszały minimal-
ne dolegliwości ze strony narządu głosu i wynik VHI mieścił się w najniższym przedziale. Nie uzyskano różnic w wynikach testu  
VHI między grupą I i II. Wnioski: Badania potwierdzają wartość wskaźnika VHI jako narzędzia samooceny głosu, przydatnego 
w diagnozowaniu dysfonii zarówno o podłożu zawodowym, jak i pozazawodowym. Med. Pr. 2009;60(4):283–288
Słowa kluczowe: zaburzenia głosu, wskaźnik niepełnosprawności głosowej VHI

Abstract
Background: The aim of this study was to assess the application of Voice Handicap Index (VHI) in the diagnosis of occupational 
voice disorders in teachers as compared with the dysphonic non-teachers population. Materials and methods: The subjective as-
sessment of voice by VHI was performed in 105 teachers with dysphonia and 60 dysphonic subjects whose jobs did not involve 
vocal effort. The control group comprised 65 healthy individuals with normal voice. Results: The results of total VHI score and each 
of its subscales, functional, emotional and physical, were significantly worse in the study groups (I and II) than in the control group 
(p < 0.001). The analysis of VHI-score distribution showed that the highest percentage of subjects in groups I and II self-assessed the-
ir own voice problems as moderate disability (67% and 57%), while 20% of teachers and 16% of non-teachers reported severe voice 
disability. All individuals in the control group assessed their voice problems as minor, their results fell within the range of the lowest 
level of VHI score. Conclusions: This study confirmed that VHI as a tool for self-assessment of voice can significantly contribute  
to the diagnosis of occupational and non-occupational dysphonia. Med Pr 2009;60(4):283–288
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WSTĘP

Od kilkudziesięciu lat, wraz z rozwojem epoki komuni-
kacji, na całym świecie przybywa zawodów, w których 
głos staje się podstawowym narzędziem pracy. Obecnie 
szacuje się, że nawet 90% zawodów wymaga stałej wy-

miany informacji za pomocą głosu (1). Wśród przed-
stawicieli zawodów o największym używaniu głosu są 
przede wszystkim nauczyciele, sprzedawcy, spikerzy, 
aktorzy, wokaliści, prawnicy czy pracownicy telefo-
nicznych biur obsługi klienta (2). Roy i wsp. na pod-
stawie badań przeprowadzonych w populacji 2,5 tys. 
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czynnych zawodowo Amerykanów zaobserwowali, że 
występowanie zaburzeń głosu podczas swojego życia 
zgłaszało 43% badanych (3). Odsetek ten wśród na-
uczycieli wyniósł 57,7%, a u osób wykonujących inne 
zawody — 28,8%. Podobny wynik uzyskali Kooijman 
i wsp. w badaniu przeprowadzonym u nauczycieli ho-
lenderskich, wśród których zaobserwowano zaburzenia 
głosu u 58,6% (4). 

Także w naszym kraju najpowszechniejszą populacją 
z zawodowymi zaburzeniami głosu jest grupa nauczy-
cieli. W badaniach polskich przeprowadzonych przez 
Śliwińską-Kowalską i wsp. wykazano, że 68,7% wybra-
nych losowo nauczycieli czynnych zawodowo zgłaszało 
występowanie podczas swojego życia dolegliwości do-
tyczących głosu (5). Z kolei 40% nauczycieli prezento-
wało obecność zmian patologicznych w obrębie krtani, 
które były weryfikowane badaniem foniatrycznym z la-
ryngowideostroboskopią (6). Tak wysokie wyniki mogą 
wynikać z tego, że w Polsce nie ma wstępnej kwalifika-
cji laryngologicznej i foniatrycznej do podjęcia zawodu 
nauczyciela, a studentom kierunków pedagogicznych 
brakuje wiedzy na temat prawidłowej emisji głosu i od-
powiedniej higieny głosowej (7).

Aktualnie na świecie obecne jest przekonanie 
o konieczności kompleksowej oceny zaburzeń głosu. 
Zgodnie z protokołem opracowanym przez Komi-
tet Foniatrii Europejskiego Towarzystwa Laryngolo-
gicznego (Committee on Phoniatrics of the European  
Laryngological Society — ELS) wśród 5 podstawo-
wych narzędzi diagnostycznych stosowanych w sze-
rokiej gamie zaburzeń głosu znalazły się następujące 
metody (8): 
n	percepcyjna ocena głosu, 
n	laryngowideostroboskopia, 
n	akustyczna analiza głosu, 
n	ocena aerodynamiczna,
n	subiektywna ocena głosu, dokonywana indywidual-

nie przez pacjenta. 

Poza obiektywnymi badaniami laboratoryjnymi 
jako równowartościowe uznano wyniki subiektywnej 
oceny głosu, dokonywanej z własnej perspektywy pa-
cjenta (9). Z tego powodu celem pracy było porównanie 
wyników samooceny głosu dokonanej przez nauczy-
cieli z dysfonią za pomocą kwestionariusza niepełno-
sprawności głosowej (Voice Handicap Index — VHI) 
z populacją osób, które także zgłaszały zaburzenia gło-
su, ale nie pracowały w zawodach wymagających ob-
ciążenia głosowego.

MATERIAŁ I METODY

Niniejsze badanie przeprowadzono w grupie 105 czyn-
nych nauczycieli, pracujących we wszystkich pozio-
mach edukacji — od przedszkoli po szkoły wyższe. 
Były to osoby, które z powodu nieprawidłowości głosu 
zgłosiły się do Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu 
Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. W gru-
pie tej — określonej jako grupa I — było 91 kobiet 
i 14 mężczyzn. Średnia wieku tej populacji stanowiła 
ok. 44 lat, natomiast średni staż pracy wynosił ok. 19 lat.  
Grupę II stworzyło 60 pacjentów Kliniki i Oddziału 
Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego w Zgierzu, u których także występowały zabu-
rzenia głosu, choć osoby te nie wykonywały zawodu 
wymagającego zwiększonego obciążenia głosowego 
(byli to m.in. urzędnicy, informatycy, lekarze, pielę-
gniarki czy sprzątaczki). Znalazło się w niej 50 kobiet 
i 10 mężczyzn, których średni wiek wynosił ok. 46 lat,  
a staż pracy ok. 22 lata. Grupę kontrolną stanowi- 
ło 65 osób (54 kobiety i 11 mężczyzn) z głosem prawi-
dłowym (eufonicznym), które nie zgłaszały zaburzeń 
głosu, zarówno obecnie, jak i w przeszłości, i które wy-
konywały zawody niewymagające wysiłku głosowego. 
W grupie średnia wieku wynosiła ok. 44 lat, natomiast 
staż pracy ok. 21 lat. Pełną charakterystykę grup bada-
nych (I i II) oraz grupy kontrolnej przedstawia tabela 1.

Badani [n] / Number of study subjects 105 60 65

Wiek [w latach] / Age [years] x– = 43,8 x– = 46,3 x– = 43,4 
 (25–61)  (20–68) (22–65)

Staż pracy [w latach] / Employment duration [years] x– = 19,2 x– = 22,3 x– = 21,3 
 (0,5–36) (0,5–45) (2–40)

Charakterystyka
Characteristics

Tabela 1. Charakterystyka grup badanych i kontrolnej
Table 1. The general characteristics of the examined groups

Grupa I
Group I

Grupa II
Group II

Grupa kontrolna
Control Group
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Wszystkie osoby uczestniczące w badaniu wy-
pełniły kwestionariusz określający wskaźnik niepeł-
nosprawności głosowej (VHI). Zawierał on 30 zdań, 
umieszczonych w 3 skalach: 

Samoocena stanu funkcjonalnego — dotycząca 1. 
wpływu zaburzeń głosu na codzienną aktywność 
społeczną i zawodową.
Samoocena stanu emocjonalnego — odczucia ba-2. 
danych w stosunku do własnego głosu.
Samoocena stanu fizycznego — odczuwane dole-3. 
gliwości fizyczne związane z chorobą narządu gło- 
su (10). 
W każdej podgrupie było 10 zdań. Osoba badana 

przy każdym stwierdzeniu wskazywała 1 z 5 poda-
nych odpowiedzi, od określenia „nigdy” do „zawsze”. 
Odpowiedzi miały przypisane wartości punktowe 
w skali 0–4, gdzie „nigdy” oznaczało 0 punktów, „pra-
wie nigdy” — 1, „czasami” — 2, „prawie zawsze” — 3, 
a „zawsze” — 4 punkty. Wynik całkowity VHI wynosił  
od 0 do 120 punktów. Wartości w granicy 0–30 okre-
ślane są jako niewielka niesprawność głosu, 31–60 od-
powiada średniej niesprawności głosu, a wynik prze-
kraczający 61 punktów oznacza poczucie poważnej 
niesprawności wynikającej z zaburzeń głosu.

Każdy pacjent z zaburzeniami głosu po wypełnie-
niu VHI miał przeprowadzone badanie foniatryczne 
z laryngowideostroboskopią. Rozpoznania postawio-
ne na podstawie badania obrazowego krtani prezen-
tuje tabela 2. Wśród nauczycieli (grupa I) najczęstszą 
obserwowaną patologią była dysfonia hyperfunkcjo-
nalna i guzki głosowe, natomiast u pozostałych osób 
z zaburzeniami głosu przeważały porażenia i niedo-
włady fałdów głosowych oraz polipy krtani. Wszyst-
kie osoby z grupy kontrolnej miały prawidłowy obraz 
krtani.

Wyniki kwestionariusza VHI uzyskane przez oso-
by uczestniczące w badaniu (grupy badane I i II oraz 
grupa kontrolna) poddano analizie statystycznej. Po-
równanie średnich VHI między grupami wykonano 
testem t-Studenta dla prób niezależnych. Za punkt 
istotności statystycznej przyjęto wartość p < 0,05 (11).

WYNIKI

Analiza wyników samooceny głosu, dokonana za po-
mocą kwestionariusza niepełnosprawności głosowej 
VHI, wykazała, że zarówno u nauczycieli, jak i osób 
z zaburzeniami głosu wykonujących inne zawody uzy-
skano dużą rozpiętość wyników. W grupie I (nauczy-
cieli) najniższą wartością liczbową VHI było 15 pkt, 
a najwyższą — 91 pkt, podczas gdy w grupie II było to 
odpowiednio 7 pkt i 86 pkt. 

W obu grupach osób z zaburzeniami głosu najwięcej 
badanych uzyskało wynik wskaźnika VHI w przedzia-
le 31–60 pkt, świadczący o poczuciu średniej niespraw-
ności wynikającej z zaburzeń głosu. W grupie I było 
to 67% badanych, a w grupie II — 57%. Aż 20% nauczy-
cieli uzyskało jednak wynik wskaźnika przekraczają-
cy 61 pkt, co oznacza odczucie dużej niepełnospraw-
ności wynikającej z dysfunkcji głosu. W grupie II od- 
setek ten był niższy i wynosił 16% badanych. 

W populacji nauczycieli z zaburzeniami głosu 
najmniej badanych (13%) uzyskało wynik w grani-
cach 0–30 pkt, wskazujący na niewielką niesprawność 
głosowej. W grupie osób wykonujących inne zawody 
odsetek ten był znacznie wyższy i wynosił 27%. Graficz-
ne przedstawienie wyników samooceny głosu w gru- 
pach I i II zaprezentowano na rycinach 1 i 2. Z kolei wszyst-
kie osoby z grupy kontrolnej znalazły się w przedziale 
pierwszym, osiągając wskaźnik VHI w zakresie 0–18 pkt.

Guzki głosowe / Vocal nodules 30 (28,6%) 6 (10%)

Obrzęk Reinkego / Reinke’s edema 5 (4,8%) 7 (11,6%)

Polipy i torbiele / Polyps and cysts 9 (8,6%) 11 (18,3%)

Inne zmiany przerostowe / Other hypertrophic lesions 10 (9,5%) 7 (11,6%)

Rowek głośni / Sulcus vocalis 2 (1,9%) 1 (1,6%)

Porażenia fałdów głosowych / Vocal folds paralysis 6 (5,7%) 19 (31,6%)

Dysfonia hyperfunkcjonalna / Hyperfunction dysphonia 43 (40,9%) 9 (15%)

Rozpoznanie
Diagnosis

Tabela 2. Jednostki chorobowe rozpoznane w  badanych grupach
Table 2. Distribution of groups I and II by diagnostic categories

Grupa I
Group I

n = 105 (%)

Grupa II
Group II

n = 60 (%)
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Wynik ogólny / Total score 44,9 43,3 3,4

Podskala funkcjonalna / Functional subscale score 10,3 11,2 1,2

Podskala emocjonalna / Emotional subscale score 13,2 12,6 0,5

Podskala fizyczna / Physical subscale score 21,5 19,7 1,6

Wskaźnik niepełnosprawności głosowej
Voice Handicap Index 

Tabela 3. Wyniki wskaźnika niepełnosprawności głosowej VHI
Table 3. Distribution of Voice Handicap Index scores

Grupa I
Group I

Grupa II
Group II

Grupa kontrolna
Control Group

W grupie nauczycieli średnia wartość wskaźnika 
niepełnosprawności głosowej wynosiła 44,9 pkt ±16, 
natomiast wśród przedstawicieli innych zawodów było 
to średnio 43,3 pkt ±18. Obie grupy nie różniły się mię-
dzy sobą w sposób znamienny statystycznie. Z kolei 
w grupie kontrolnej średni wynik wskaźnika VHI wy-
niósł jedynie 3,4 pkt ±3 i znaleziono znamienną staty-
stycznie różnicę w porównaniu z grupami I i II. Śred-
nie wyniki kwestionariusza VHI w grupach I, II oraz 
w grupie kontrolnej prezentuje tabela 3.

Analizując wyniki uzyskane w poszczególnych 
podskalach kwestionariusza VHI, zaobserwowano, 
że najwyższe wyniki punktowe, świadczące o naj-
gorszej samoocenie głosu, uzyskano w domenie 
fizycznej. W grupie I było to średnio 21,5 pkt ±5,  
a w grupie II — 19,7 pkt ±8. Analiza statystyczna 
nie wykazała znamiennych różnic między osobami 
z grup I i II. 

Zaobserwowano natomiast istotne różnice mię-
dzy obiema grupami badanymi a grupą kontrolną 
(p < 0,05). W podskali emocjonalnej uzyskano niż-

sze średnie wyniki wskaźnika niż w podskali fizycz-
nej — wśród nauczycieli było to średnio 13,2 pkt ±7, 
a w grupie II — 12,6 pkt ±7. Grupy te nie różniły się 
w sposób znamienny statystycznie. U osób z prawidło-
wym głosem średni wynik VHI w domenie emocjo-
nalnej wyniósł zaledwie 0,5 pkt ±1 i różnica między 
grupami I i II a grupą kontrolną była statystycznie 
znamienna (p < 0,05). Najniższy średni wynik pacjenci 
z zaburzeniami głosu uzyskali w podskali funkcjonal-
nej — 10,3 pkt ±6 w grupie I oraz 11,2 pkt ±6 w gru-
pie II, natomiast w grupie kontrolnej było to śred-
nio 1,2 pkt ±1. 

Podobnie jak w poprzednio omawianych pod-
skalach, fizycznej i emocjonalnej, grupa nauczycieli 
i przedstawicieli innych zawodów nie różniły się mię-
dzy sobą w sposób znamienny statystycznie, podczas 
gdy istotna różnica obserwowana była między tymi 
grupami a grupą kontrolną (p < 0,05). Średnie wyni-
ki kwestionariusza VHI, zarówno ogółem, jak i w po-
szczególnych podskalach zostały zaprezentowane na 
rycinie 3.

Ryc. 1. Wynik ogólny wskaźnika niepełnosprawności głosowej VHI 
w grupie I (nauczyciele).
Fig. 1. Total VHI score in group I (teachers).

Ryc. 2. Wynik ogólny wskaźnika niepełnosprawności głosowej VHI 
w grupie II (nienauczyciele).
Fig. 2. Total VHI score in group II (non-teachers).
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OMÓWIENIE

Choroby zawodowe narządu głosu u nauczycieli są 
poważnym problemem diagnostycznym i leczniczym. 
Już od kilku lat zajmują pierwsze miejsca pod wzglę-
dem częstości występowania wśród wszystkich chorób 
zawodowych w Polsce (12). W populacji nauczycieli 
w naszym kraju zdecydowaną większość pracowników 
stanowią kobiety (13). W niniejszym badaniu prze-
prowadzonym w grupie nauczycieli (grupa I), którzy 
z powodu zaburzeń głosu zgłosili się do poradni fonia-
trycznej, również przeważały kobiety, które stanowiły 
prawie 87%. Podobnie było w grupie osób z dysfunkcją 
głosu, pracujących w innych zawodach — tu odsetek 
kobiet wyniósł 83%. 

Z badań Tavaresa i wsp. wynika, że kobiety są bar-
dziej skoncentrowane na brzmieniu własnego głosu 
i częściej zgłaszają się z tego powodu do lekarza la-
ryngologa czy foniatry (14). Innymi czynnikami, któ-
re mogą predysponować płeć żeńską do zwiększonego 
występowania dysfonii, są: kobieca konfiguracji głośni, 
sprzyjająca łukowatej niedomykalności, niższy po-
ziom kwasu hialuronowego w błonie śluzowej fałdów 
głosowych, wpływającego na ich elastyczność i lep-
kość, a także działanie żeńskich hormonów płciowych 
i większa powszechność chorób układu endokrynolo-
gicznego (14–17).

Na świecie istnieje obecnie wiele metod służących 
do samodzielnego określania wpływu zaburzeń gło-
su na codzienne funkcjonowanie chorego, wśród nich 
należy wymienić m.in. skalę V-RQOL (Voice-Related 

Quality of Life) wprowadzoną przez Hogikyana i wsp. 
oraz VOS (Voice Outcome Survey) wprowadzoną przez 
Glicklicha i wsp. (18,19). Skale te zastosowano po raz 
pierwszy u pacjentów z dysfonią porażenną. Z kolei 
Deary i wsp. zaprezentowali kwestionariusz samooce-
ny VoiSS (Voice Symptom Scale), który można używać 
u osób z zaburzeniami organicznymi i czynnościowy-
mi głosu (20). Najpowszechniej natomiast stosowanym 
narzędziem samooceny głosu jest od kilku lat wskaź-
nik niepełnosprawności głosowej VHI, wprowadzony 
przez Jacobson i wsp. (10), w polskiej adaptacji Prusze-
wicza i wsp. (21).

Celem niniejszego badania było porównanie wyni-
ków zależnej od głosu jakości życia u osób z zaburzenia-
mi głosu, pracujących w zawodzie nauczyciela, a także 
wykonujących zawody niewymagające zwiększonego 
obciążenia głosowego. W obu grupach pacjentów z dys-
fonią wyniki samooceny głosu za pomocą kwestionariu-
sza VHI różniły się w sposób znamienny statystycznie 
od osób z głosem prawidłowym (p < 0,05). Nie stwier-
dzono natomiast istotnej statystycznie różnicy w wyni-
kach wskaźnika VHI między nauczycielami (grupa I) 
a przedstawicielami innych zawodów (grupa II), choć 
nauczyciele uzyskiwali nieco wyższą wartość całkowi-
tego wskaźnika VHI (średnio 44,9 pkt przy 43,3 pkt 
w grupie II). W obu grupach pacjentów najwyższe śred-
nie wartości VHI występowały w podskali fizycznej, 
w porównaniu z pozostałymi podskalami: funkcjo-
nalną i emocjonalną. Oznacza to, że najgorsza samo-
ocena dotyczyła odczuwanych dolegliwości fizycznych 
związanych z chorobą narządu głosu. Wyniki te pozo-
stają w zgodzie z doniesieniami innych autorów, którzy 
w przeprowadzonych badaniach najwyższe wartości 
liczbowe wskaźnika VHI uzyskali także w domenie fi-
zycznej (22–25). Wyniki samooceny głosu we wszystkich 
podskalach nie różniły się istotnie między grupą I a II, 
natomiast uzyskano znamienną statystycznie różnicę  
w odniesieniu do wyników osób z prawidłowym głosem 
(p < 0,05). Nasilenie zaburzeń głosu wśród nauczycieli, 
w indywidualnej ocenie pacjentów, nie odbiegało więc 
w sposób znaczący od dolegliwości zgłaszanych przez 
przedstawicieli innych zawodów. 

Kwestionariusz VHI ma wiele zalet — jest prosty, 
tani, dostępny, a jego wypełnienie nie zajmuje wiele 
czasu. Umożliwia to wykorzystywanie tego narzędzia 
do oceny zaburzeń głosu o różnym podłożu, przy czym 
może być ona dokonywana nie tylko przez foniatrę czy 
laryngologa, ale nawet przez lekarza medycyny pracy 
w badaniach okresowych u osób zawodowo obciążają-
cych głos.

Ryc. 3. Wyniki VHI w grupach badanych i grupie kontrolnej.
Fig. 3. VHI scores in the study and control groups.

* p < 0,05.
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WNIOSKI

Osoby z zaburzeniami głosu w kwestionariuszu 1. 
określającym wskaźnik niepełnosprawności głoso-
wej (VHI) uzyskały statystycznie gorsze wyniki niż 
osoby z głosem eufonicznym z grupy kontrolnej.
W grupie osób z dysfoniami nie stwierdzono istot-2. 
nej statystycznie różnicy wyników samooceny głosu 
między nauczycielami a pacjentami z pozazawodo-
wymi zaburzeniami głosu.
Wskaźnik VHI jest narzędziem samooceny głosu, 3. 
który może być przydatny w diagnozowaniu dysfo-
nii, także o podłożu zawodowym.
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