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Choroby narządu głosu stanowią istotny problem zdrowotny
u nauczycieli. Subiektywne zaburzenia głosu po wzmożo-
nym wysiłku głosowym, pod postacią chrypki, załamywania
się głosu, uczucia suchości w gardle i innych występują nie-
mal u wszystkich osób w tej grupie zawodowej (1). Nato-
miast u ok. 40% nauczycieli w badaniu foniatrycznym i wide-
ostroboskopowym stwierdza się zmiany w krtani, które
można wiązać z nieprawidłową fonacją, w tym niewydolność
głośni spowodowaną niedowładem mięśni głosowych oraz
guzki śpiewacze. Choroby narządu głosu u nauczycieli w Pol-
sce wydają się częstsze niż w krajach zachodnich, w których
zmiany w zakresie krtani stwierdzane były u ok. 17–20%
osób w tym zawodzie (2,3,4). Niepokojących danych dostar-
czają również poprzednie badania wykonane u studentów
szkół pedagogicznych (5). Wynika z nich, że aż u ok. 80%
uczniów szkoły pedagogicznej występują subiektywne doleg-
liwości ze strony gardła i krtani po wzmożonym wysiłku gło-
sowym, w tym najczęściej chrypka (48,5% młodzieży) oraz
zasychanie w gardle (ok. 40% młodzieży). Natomiast u 30%

uczniów tej grupy stwierdza się różnego rodzaju i stopnia
dysfonie, w tym u 6% z towarzyszącymi guzkami głosowymi,
wymagającymi podjęcia bezzwłocznych działań terapeutycz-
nych.

Wśród przyczyn tak złej sytuacji zdrowotnej nauczycieli
należy wymienić w pierwszej kolejności brak wypracowa-
nych nawyków prawidłowej fonacji, pozwalających na „racjo-
nalne” gospodarowanie głosem, a także nieznajomość lub
nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny pracy w wa-
runkach dużego wysiłku głosowego. Za przyczynami po-
wyższymi przemawia występowanie chorób narządu głosu
u znacznego odsetka młodych nauczycieli, krótko pra-
cujących w zawodzie (1,6), oraz, wykazywana przez autorów
zachodnich, skuteczność programów szkolenia głosu w as-
pekcie zmniejszenia chorobowości (7,8,9).

Celem pracy było wprowadzenie nauki emisji głosu u ucz-
niów kolegium nauczycielskiego oraz ocena jej efektywności
w zakresie poprawy parametrów głosowych i stanu narządu
głosu. 
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STRESZCZENIE Jedną z przyczyn częstych chorób narządu głosu u nauczycieli jest brak opanowania prawidłowych technik emisji głosu. Celem pracy
była ocena wpływu ćwiczeń logopedycznych na poprawę parametrów głosowych i stan narządu głosu u uczniów kolegium nauczycielskiego.
Badaniami objęto 48 studentek, które zgłaszały występowanie zaburzeń głosu po wysiłku głosowym. U wszystkich osób, przed wprowadzeniem
programu ćwiczeń logopedycznych i po jego zakończeniu, wykonywano badanie ankietowe, foniatryczne i wideostroboskopowe. Ćwiczenia
logopedyczne poprzedzone były zajęciami teoretycznymi dotyczącymi anatomii i fizjologii narządu głosu oraz higieny pracy głosem. W wyniku 2–3
miesięcznej pracy z logopedą u większości osób wystąpiła poprawa parametrów głosowych oraz stanu narządu głosu. Stwierdzono istotne wydłużenie
czasu fonacji oraz poszerzenie zakresu częstotliwości mowy, a także zmniejszenie lub ustąpienie niedomykalności szpary głośni oraz ustąpienie
„miękkich” guzków śpiewaczych. Przeprowadzone badania wskazują, że zastosowany program nauki emisji głosu istotnie poprawia jego jakość, 
a także pozwala na skuteczne leczenie już istniejących zaburzeń czynnościowych krtani. Med. Pr. 2002, 53, 3, 229–232
Słowa kluczowe: emisja głosu, studenci, ćwiczenia logopedyczne, wideostroboskopia

ABSTRACT One of the major causes of frequent voice disorders in teachers is incorrect vocal emission technique. The aim of the study was to assess
the effect of logopedic training on voice emission  parameters and vocal organ disorders in students attending the college for teachers.

The study group comprised 45 female students who experienced vocal abnormalities after excessive vocal effort. Questionnaire surveys, phoniatric
and videostroboscopic examinations were performed in all subjects before starting and after completing the logopedic training. The training was
preceded by a theoretical seminar on voice organ anatomy, physiology, and hygiene.

The logopedic training lasting  two-three months contributed to the improvement in  voice characteristics and the condition of voice organ in the
majority of students, as well as in phoniatric parameters, including the increase in the maximum phonation time, the frequency range of voice,   the
reduction of the glottal insufficiency and the elimination of  ”soft” vocal nodules. 

The results of the study indicate that the implemented voice emission training improved significantly voice quality and allowed for providing an
efficient therapy  of already existing functional disorders of the larynx. Med Pr 2002, 53, 3, 229–232
Key words: voice emission, students, logopedic training, videostroboscopy
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MATERIA£ I METODY

Badaniami objęto 66 osób w wieku 19-26 lat. Były to studen-
tki kolegium nauczycielskiego, I, II i III roku wydziałów: edu-
kacji wczesnoszkolnej i sztuki, nauczania początkowego
z muzyką, pedagogiki wieku dziecięcego oraz edukacji przed-
szkolnej i wczesnoszkolnej. Żadna z nich nie podawała aktu-
alnie występujących objawów chorobowych w zakresie nosa,
gardła, uszu i krtani. Obciążenie wysiłkiem głosowym w trak-
cie nauki zawodu wynosiło średnio 3,5 godziny tygodniowo. 

U wszystkich studentek przeprowadzono badanie pod-
miotowe, zwracając szczególną uwagę na rodzaj i wielkość
obciążenia głosowego podczas nauki zawodu oraz na zgłasza-
ne subiektywne dolegliwości ze strony narządu głosu w tym:
chrypkę po wysiłku głosowym, zasychanie w gardle, załamy-
wanie się głosu, zmianę barwy głosu, zaniki głosu i okresowy
bezgłos. Następnie przeprowadzano badanie laryngologiczne
oraz foniatryczne i wideostroboskopowe. Do ostatniego z ba-
dań wykorzystano wideostroboskop firmy WOLF model
5052 z kamerą do toru wizyjnego 5511 i mikrofonem do re-
jestracji głosu współpracującym z wideostroboskopem. 

W badaniu foniatrycznym szczególną uwagę zwracano
na charakter głosu, tor oddychania, czas fonacji, nastawienie
głosowe, napięcie mięśni szyi, a także na obecność zmian or-
ganicznych np. guzków śpiewaczych i niedomykalności
głośni. Oceniono: częstotliwość tonu krtaniowego Fo, zakres
głosu mówionego, natężenie głosu, jitter, shimmer. W bada-
niu wideostroboskopowym zwracano uwagę na: regularność
drgań, przesunięcie brzeżne krawędziowe, amplitudę drgań
oraz zwarcie fonacyjne głośni.

Na podstawie analizy wyników badania wstępnego oraz
konsultacji logopedycznej spośród badanych studentek wy-
odrębniono grupę 45 (68%) osób, wymagających wprowa-
dzenia nauki emisji głosu. Grupę tę stanowiły studentki
w wieku od 20 do 24 roku życia, zgłaszające w wywiadzie
chrypkę występującą po wysiłku głosowym, zmianę barwy
głosu, zasychanie w gardle, zaniki głosu w trakcie mówienia
oraz okresowy bezgłos. 

Szkolenie głosu obejmowało wstępny, dwugodzinny
wykład, dotyczący anatomii i fizjologii narządu głosu, sposo-
bu prawidłowej fonacji oraz higieny pracy głosem. Następnie
rozpoczynano program nauki techniki emisji głosu mający
na celu opanowanie i utrwalenie prawidłowej techniki emisji
głosu w tym kolejno prawidłowego toru oddechowego, u-
miejętności uczynniania rezonatorów górnego i dolnego
piętra, prawidłowego podparcia oddechowego i czasu fona-
cji oraz „miękkiego” nastawienia głosowego, „szerokiej” ar-
tykulacji, a także właściwej koordynacji oddechowo-fonacyj-
nej. Szczegółowy zakres ćwiczeń logopedycznych opubliko-
wany został wcześniej (10). Podczas zajęć logopedycznych
dokonywano indywidualnej oceny postępów każdej student-
ki, a następnie kwalifikowano ją do podjęcia nauki kolejnych
ćwiczeń oddechowych i fonacyjnych. Liczba 1-godzinnych
ćwiczeń, koniecznych do opanowania prawidłowej techniki
fonacji wahała się od 3 do 10 (średnio 6). Okres szkolenia
wynosił od 1 miesiąca do 3 miesięcy (średnio 6 tygodni). Po

zakończeniu programu szkolenia logopedycznego przepro-
wadzano kontrolne badanie laryngologiczne, foniatryczne
i wideostroboskopowe.

WYNIKI

Dolegliwości subiektywne 
Przed wprowadzeniem ćwiczeń logopedycznych wszystkie
studentki zgłaszały występowanie subiektywnych dolegli-
wości krtaniowo-gardłowych (przynajmniej jednej) i wiązały
je z wysiłkiem głosowym, na który narażone były podczas
nauki zawodu. Najczęściej, bo u blisko połowy (46,6%) bada-
nych, pojawiała się chrypka. Do częstszych dolegliwości na-
leżały także: zasychanie w gardle (37,8%), załamywanie się
głosu (22,2%), zmiana barwy głosu (17,8%) oraz okresowy
bezgłos (13,3%). Po zastosowaniu pełnego programu ćwi-
czeń logopedycznych stwierdzono zmniejszenie się częstości
występowania ww. dolegliwości lub ich całkowite ustąpienie
(ryc. 1). Największą poprawę (o ok. 11–15%) obserwowano
w stosunku do częstości występowania zasychania w gardle,
bezgłosu i chrypki po wysiłku głosowym. 

Ryc. 1. Częstość występowania dolegliwości ze strony narządu głosu przed
i po ćwiczeniach logopedycznych.
Fig. 1. The frequency of voice disorder symptoms before and after logope-
dic training.

Badanie foniatryczne i wideostroboskopowe 
W badaniu foniatrycznym przed wprowadzeniem ćwiczeń lo-
gopedycznych wzmożone napięcie mięśni szyi podczas emi-
sji głosu stwierdzono u ponad 80% badanych, skrócony czas
fonacji u blisko 70% badanych, a u ponad 60% – brak lub sła-
be uczynnianie rezonatorów nasady oraz brak prawidłowego
podparcia oddechowego. Natomiast u ponad 30% studentek
występował nieprawidłowy tor oddychania. 

Po zakończeniu ćwiczeń logopedycznych stwierdzono o-
panowanie prawidłowego toru oddychania przez większość
ćwiczących, wydłużenie czasu fonacji średnio o 6 sekund
(maksymalnie o 17 sekund) oraz uzyskanie prawidłowego
podparcia oddechowego i właściwego uczynniania rezona-
torów nasady u ponad 60% osób. Zmniejszył się również od-
setek osób ze wzmożonym napięciem mięśni nadgnykowych
(ryc. 2). 
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Przed rozpoczęciem ćwiczeń logopedycznych u 31,1%
studentek stwierdzono zaburzenia czynnościowe pod posta-
cią niedomykalności szpary głośni. U 4 z nich występowały
dodatkowo „miękkie” guzki głosowe.

Po zakończeniu pełnego programu ćwiczeń emisji głosu
uzyskano ustąpienie ww. guzków głosowych u 3 z 4 osób. Po-
nadto u ok. 9% osób stwierdzono całkowite ustąpienie nie-

domykalności szpary głośni (ryc. 3), u pozostałych natomiast
zmniejszenie stopnia dysfonii.

Zakres głosu mówionego po zastosowaniu programu
szkolenia głosu średnio poszerzył się o 1,5 tonu (maksymal-
nie o 3 tony, minimalnie o pół tonu), przy czym poszerzenie
to było większe w górę skali muzycznej niż w dół (ryc. 4). 

OMÓWIENIE

Choroby narządu głosu stanowią aktualnie najczęściej
występujące schorzenie o podłożu zawodowym. Dotyczą
one niemal 30% wszystkich chorób zawodowych rozpozna-
wanych w Polsce, co stanowi ponad 3500 nowych przy-
padków każdego roku (1,11,12,13). Wśród wielu przyczyn tej
wysokiej chorobowości należy wymienić brak przygotowania
młodych nauczycieli do podjęcia pracy w narażeniu na
zwiększony wysiłek głosowy. Brak jest bowiem w programie
nauczania szkół pedagogicznych, poza uczelniami artystycz-
nymi, zajęć dotyczących prawidłowych technik emisji i higie-
ny pracy głosem. Zgodnie z naszą wiedzą, prezentowana
praca jest pierwszą próbą oceny skuteczności nauki emisji
głosu u studentów szkół pedagogicznych.

Uzyskane wyniki wskazują, że podjęcie ćwiczeń nauki
techniki emisji głosu, a w niektórych przypadkach nawet re-
habilitacji głosu, jest konieczne u ponad połowy studentów
przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela 2–3
miesięczne szkolenie emisji głosu, u osób wykazujących mo-
tywację do ćwiczeń, pozwala na znaczną poprawę jakości
głosu, jego „wytrzymałości” na wysiłek głosowy, a także na
ustąpienie zmian chorobowych, takich jak dysfonia czyn-
nościowa z niedomykalnością szpary głośni, czy też guzki
głosowe. Szczególnie istotne w pozytywnej ocenie programu
nauki emisji głosu jest wydłużenie czasu fonacji oraz posze-
rzenie zakresu częstotliwości mowy . Czas fonacji głoski „a”
ustalony dla kobiet wynosi 20 sekund, a jego skrócenie po-
niżej 10 sek. świadczy o poważnej patologii narządu głosu.
W badanej grupie studentek skrócony czas fonacji (poniżej
20 sek.) występował u niemal 67% osób, natomiast
najkrótszy stwierdzony czas fonacji to 13 sek. Zastosowanie
ćwiczeń logopedycznych zmniejszyło ten odsetek do 37,8%. 

Efekty nauki techniki emisji głosu u studentów kolegiów
nauczycielskich zostały wykazane w badaniach zarówno za
pomocą prostych metod, nie wymagających żadnej aparatu-
ry, m.in. pomiaru czasu fonacji, który wg Halamy jest czułym
testem diagnostycznym do wykrywania zaburzeń głosu (14),
jak i w badaniu bardzo specjalistycznym – wideostrobosko-
pii, ujawniającej zaburzenia czynnościowe krtani, nawet te
niewidoczne „gołym okiem” w laryngoskopii bezpośredniej.

Wydaje się, że wprowadzenie programu powszechnego
nauczania poprawnych technik emisji i higieny pracy głosem
u studentów szkół pedagogicznych może być skuteczną
formą profilaktyki chorób zawodowych. Świadczą o tym wy-
niki badań własnych, jak również innych autorów
(3,5,8,10,15). Chan i wsp. wykazali, że wprowadzenie 2
– miesięcznego, jedynie teoretycznego szkolenia, dotyczące-

Ryc. 2. Parametry badania foniatrycznego przed i po ćwiczeniach logope-
dycznych.
Fig. 2. Phoniatric parameters before and after logopedic training.

Ryc. 3. Zmiany w obrębie krtani przed i po ćwiczeniach logopedycznych.
Fig. 3. Percentage of larynx pathology before and after logopedic training.

Ryc. 4. Zakres głosu mówionego przed i po ćwiczeniach logopedycznych
(poszerzenie zakresu głosu mówionego w dół skali muzycznej od pół tonu
do 1 tonu, a w górę od 1 do 3 tonów).
Fig. 4. Thre frequency range of speaking voice before and after logopedic
training (after logopedic training the frequency range of voice was increa-
sed by 1/2 – 1 tone down and 1–3 tones up the music scale).
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go prawidłowej techniki emisji głosu wraz z zastosowaniem
odpowiednich pomocy naukowych i multimedialnych, poz-
wala skutecznie zmniejszyć obciążenie narządu głosu,
występujące w pracy nauczyciela, w efekcie zaś zapobiec
schorzeniom czynnościowym i organicznym krtani, a nawet
poprawić parametry akustyczne głosu (7). Takie wielokie-
runkowe świadome działania profilaktyczne stosowane
przez samych nauczycieli oraz wspomagane fachową opieką
medyczną pozwoliłyby na istotne zmniejszenie zachorowal-
ności na choroby narządu głosu w tej grupie zawodowej.
Długofalowe zyski, wynikające z prowadzenia profilaktyki e-
dukacyjnej i zdrowotnej chorób narządu głosu u nauczycieli,
wielokrotnie przekroczyłyby koszty poniesione z tytułu roz-
poznawanych chorób zawodowych i konieczności przekwali-
fikowania do innych zawodów. 
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