
Streszczenie 

 

Głos jest nośnikiem informacji i ważnym elementem procesu komunikatywnego. Głos 

to narzędzie pracy nauczycieli. Na stan narządu głosu mają wpływ obciążenia fizyczne 

i psychospołeczne. Specyfika pracy nauczyciela, narażenie na stres, niekorzystne 

czynniki środowiskowe sprawiają, że problemy związane z jakością głosu są szcze-

gólnie nasilone. Wśród przyczyn wpływających na zaburzenia głosu należy wymienić: 

przedłużony czas pracy głosem, nieodpowiednie warunki akustyczne w salach lek- 

cyjnych, brak aparatury nagłaśniającej, złe warunki klimatyczne pomieszczeń, częste 

infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, nieprawidłowa technika emisji głosu, 

nieprzestrzeganie higieny głosu, schorzenia ogólne, przewlekłe schorzenia laryngolo-

giczne, nieprawidłowości anatomiczne w budowie traktu głosowego. W Polsce zabu-

rzenia głosu znajdują się w rejestrze chorób zawodowych. W latach 1980–2008 choro- 

by zawodowe narządu głosu zajmowały pierwsze miejsce na liście rozpoznawanych 

chorób zawodowych w Polsce. Pomimo, że od 2009 roku obserwuje się spadek liczby 

rozpoznawanych chorób zawodowych narządu głosu, to i tak zajmują drugie miejsce 

wśród wszystkich rozpoznawanych chorób zawodowych. Celem pracy była ocena sku-

teczności rehabilitacji głosu nauczycieli czynnych zawodowo. Badaną grupę stanowiło 

51 kobiet w różnym wieku (od 24 do 64 lat), o różnym stażu pracy (od 1 roku do  

38 lat). W pierwszym etapie zajęć przeprowadzono wykłady na temat anatomii i fizjo- 

logii, chorób oraz higieny narządu głosu. Następnie wykonano badanie laryngologicz-

ne i foniatryczne. Kolejnym etapem były zajęcia z logopedą, które obejmowały 

ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe, ćwiczenia motoryki artykulacyjnej, ćwiczenia 

artykulacyjne, ćwiczenia uczynniania rezonatorów. Po zakończeniu rehabilitacji 

logopedycznej przeprowadzono kontrolne badanie foniatryczne.  

Przeprowadzone badania własne wykazały zmniejszenie lub ustąpienie dolegli-

wości subiektywnych zgłaszanych przez badanych nauczycieli. Poprawie uległ czas 

fonacji oraz średnie położenie głosu. Zmiana tych parametrów jest istotna statystycz-

nie (p < 0,000001). Po przeprowadzonej rehabilitacji uzyskano zmniejszenie hiperki-

nezy szyjnej, lepsze uczynnianie rezonatorów oraz zmianę toru oddychania. W bada- 



niu foniatrycznym oceniano zwarcie fonacyjne, tendencję do fonacji fałdami przed-

sionkowymi, amplitudę i regularność drgań fałdów głosowych. Analiza statystyczna 

efektów rehabilitacji wykazała istotne zmiany we wszystkich wyżej wymienionych 

parametrach. Stwierdzono istotną statystycznie zależność między drganiem fałdów 

głosowych a nadmiernym napięciem mięśni po rehabilitacji (p = 0,004). Zależność 

między średnim położeniem głosu a sposobem tworzenia głosu po rehabilitacji  

(p = 0,09) była bliska istotności statystycznej.  

Podsumowując, ćwiczenia emisji głosu poprawiają wytrzymałość głosu. Sku- 

teczną formą profilaktyki zaburzeń głosu są częste badania profilaktyczne, przestrze-

ganie zasad higieny głosu, kształcenie głosu poprzez opanowanie prawidłowej techniki 

emisji głosu. Rehabilitacja głosu zawodowego jest ważnym elementem postępowania 

profilaktycznego i terapeutycznego u osób wykonujących zawód nauczyciela.  

Przeprowadzone badania upoważniają do wysunięcia następujących wniosków: 

1. Ćwiczenia emisji głosu u nauczycieli poprawiają jego wytrzymałość, wpływają 

znacząco na zmniejszenie lub całkowite ustąpienie subiektywnych dolegliwości.  

2. Przeprowadzona rehabilitacja głosu wpłynęła na poprawę parametrów ocenianych 

w badaniu videolaryngostroboskopowym.  

3. Rehabilitacja wpłynęła na zmniejszenie napięcia mięśni szyi, co wpływa korzystnie 

na drgania fałdów głosowych.  

4. Rehabilitacja głosu ma korzystny wpływ na sposób tworzenia głosu, wydłużenie 

czasu fonacji i podwyższenie średniego położenia głosu.  

5.  Nie wykazano zależności pomiędzy sposobem tworzenia głosu a czasem fonacji.  

6. Prawidłowy sposób tworzenia głosu może mieć korzystny wpływ na średnie 

położenie głosu.  

7. Treningi emisji głosu mają wpływ na lepsze uczynnianie rezonatorów, zmniejsze- 

nie epizodów załamywania się i zanikania głosu.  

8. Nie stwierdzono wpływu prawidłowego uczynniania rezonatorów na zanikanie  

i załamywanie się głosu.  

9. Ćwiczenia emisji głosu oraz wykłady dotyczące anatomii, fizjologii i higieny 

narządu głosu są skuteczną formą profilaktyki chorób narządu głosu.  

 


