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POVZETEK 

Namen in cilj raziskave diplomskega dela je bil ugotoviti pogostost glasovnih motenj pri 

medicinskih sestrah ter vpliv neprimernih govornih navad, razvad, različnih bolezni, 

poznavanje glasovnih tehnik in higiene glasu na pogostost javljanja glasovnih teţav. 

V teoretičnem delu naloge so opisani govor, glas in njegove značilnosti, glasovne motnje, 

različne klasifikacije glasovnih motenj ter vzročni dejavniki za nastanek glasovnih motenj. 

Podan je prikaz glasovnih motenj kot poklicnih bolezni, prikazana je tudi pogostnost 

glasovnih motenj pri nekaterih poklicih z glasovno obremenitvijo. Raziskav o glasovnih 

teţavah med medicinskimi sestrami je bilo doslej zelo malo. 

V empiričnem delu naloge smo na vzorcu 106 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, 

zaposlenih v ambulantah zdravstvenih domov v Sloveniji, ugotavljali glasovne teţave ter 

njihove govorne navade, razvade ter poznavanje skrbi za glas. Medicinske sestre smo razdelili 

v dve skupini: na tiste brez glasovnih teţav in tiste z glasovnimi teţavami ter tako iskali 

značilnosti oziroma rizične dejavnike za pojav glasovnih motenj med njimi. 

Rezultati raziskave so pokazali, da imajo medicinske sestre in zdravstveni tehnike teţave z 

glasom in se hripavost pogosto pojavlja, saj jih je kar 63,2 % imelo glasovne teţave v celotni 

karieri. Najpogostejši vzrok za pojav hripavosti so bile okuţbe dihal – kar pri 63,5% 

vprašanih. Kot pomemben dejavnik tveganja za pojav glasovnih teţav se je pokazalo kajenje, 

ne pa tudi gastroezofagealni refluks in glasovna obremenitev v prostem času. Samo 11,3% 

vseh anketirancev je bilo seznanjenih s temelji skrbi za glas. Sklepamo, da je to tudi eden od 

vzrokov za pogosto pojavljanje glasovnih motenj med medicinskimi sestrami in 

zdravstvenimi tehniki. Zato bi bilo potrebno razmišljati, da bi podatke o pravilni fonaciji in 

govoru vključili v učni program ţe v srednji šoli ali pa vsaj na fakultetni stopnji študija 

zdravstvene nege. Ker je prebolevanje respiratornih okuţb glavni vzrok za pojav glasovnih 

teţav, bi morali medicinske sestre in zdravstvene tehnike dodatno seznaniti tudi z 

učinkovitimi metodami za zaščito pred okuţbami pri vsakdanjem delu z bolno populacijo. 

KLJUČNE BESEDE: govor, glas, glasovne motnje, medicinske sestre, 
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ABSTRACT 

The purpose and objective of the research conducted in the scope of my diploma thesis was to 

establish the frequency of voice disorders among nurses, as well as the impact of incorrect 

speech habits, bad habits, various illnesses, knowledge of voice techniques and voice hygiene 

related to the frequency of detecting voice disorders. 

The theoretical part addresses speech, voice and its characteristics, voice disorders, various 

classifications of voice disorders and the causal factors contributing to their development. 

Voice disorders are treated as occupational diseases, and their frequency in some professions 

with much vocal overload is displayed. There has been but little research on voice disorders 

of nurses so far. 

The empirical part was conducted on the sample of 106 nurses and medical technicians 

employed in outpatient clinics of health care centers in Slovenia, and dedicated to the 

identification of their voice problems, speech habits and their knowledge of voice care. 

The nurses and medical technicians were divided into two groups: the group without voice 

problems and the one that experienced voice problems. By comparing the results of both 

groups the characteristics and the risk factors for the development of voice disorders among 

them were determined. 

The results of the research showed that nurses and medical technicians have voice problems 

and that hoarseness is frequently present, namely 63, 2% of the respondents reported on voice 

problems during their job performance. The most common reason for hoarseness was stated to 

be the infection of respiratory organs – in 63, 5% of the respondents. Smoking also proved to 

be an important risk factor contributing to voice problems, while gastro esophageal reflux and 

vocal overload in their free time were not considered as causes thereof. Only 11.3% of the 

respondents were made aware of the fundamental principles and practices of voice care. In 

our opinion the latter is one of the reasons for frequent development of voice disorders among 

nurses and medical technicians. Therefore the inclusion of the relevant information about the 

correct phonation and speech in the high school curriculum or at least in the curriculum of the 

Nursing and Health Care study programme at the Faculty of Health Sciences is highly 

recommended. Due to respiratory infections being the main cause for the development of 

voice disorders, nurses and medical technicians should additionally be presented with 

efficient methods for their own protection against any potential infections from the sick 

population, they are exposed to in their daily work. 

KEY WORDS: speech, voice, voice disorders, nurses 
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UVOD  
 

Glas je posledica usklajenega delovanja več sistemov: centralnega in perifernega ţivčnega 

sistema, zgornjih in spodnjih dihal z grlom ter artikulatorjev v širšem pomenu besede. 

Glasovno motnjo predstavlja vsaka neugodna sprememba v glasu, ki jo zaznamo s sluhom. 

(Hočevar Bolteţar, 2008) 

Obstaja več različnih delitev glasovnih motenj. Običajno jih delimo na organske in 

funkcionalne. Pri organskih motnjah z otorinolaringološkim pregledom odkrijemo v grlu 

spremembo ali okvaro, ki je vzrok hripavosti. Glasovno motnjo imenujemo funkcionalno 

takrat, če jo povzroča prekomerna ali napačna raba ali celo zloraba na videz anatomsko in 

fiziološko normalnega vokalnega aparata. (Kaufman, Isaacson, 1991). Taka tradicionalna 

razdelitev glasovnih motenj ne upošteva vzroka za nastanek glasovne motnje. 

V teoretičnem delu diplomskega dela bomo opisali nastanek, oblikovanje in značilnosti glasu, 

glasovne motnje, različne klasifikacije glasovnih motenj, hripavost, delitev glasovnih motenj 

in opisali funkcionalne glasovne motnje. 

V svetu in tudi pri nas je bilo narejenih kar nekaj raziskav na temo glasovne motnje in poklici. 

Večje glasovne obremenitve na delovnem mestu so povezane s pogostejšim pojavom 

glasovnih motenj. 

Profesionalni glasovni uporabniki so odvisni od svojega glasu pri opravljanju poklica. 

Glasovne motnje lahko prizadenejo posameznika in vodijo k nezmoţnosti opravljanja 

vsakodnevnega dela. 

Kakovost glasu pri pevcih in igralcih je nujna, zato spadajo v skupino elitnih glasovnih 

izvajalcev. V skupini poklicev z veliko glasovno obremenitvijo so pedagoški delavci, socialni 

delavci, odvetniki, telefonisti, prodajalci, in duhovniki. (Tietze, Lemke, Montequin, 1997) 

 Med poklice, kjer je glasovna obremenitev velika, kvaliteten glas pa ni nujen za opravljanje 

dela, so tudi poklici v zdravstvu. Glasovna motnja jim ne preprečuje opravljati poklic, vendar 

jih močno ovira in na dolgi rok celo prepreči nadaljevanje dela v tem poklicu. (Kaufman, 

Isaacson, 1991) 

Zdravljenje glasovnih motenj je timsko, usmerjeno k odpravi neugodnih dejavnikov. Tim 

sestavljajo otorinolaringolog-foniater, klinični psiholog in klinični logoped.  
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1.0 GOVOR 
 

»Človeški govor je foničen in ta ima svoj globlji vzrok, zvok se vrača k svojemu izviru. Ko 

govorimo, se opazujemo v zvoku svojega glasu kot v ogledalu. Zvok glasu vsebuje splošno 

človeško in našo osebno sliko.« (Škarič, 2005) 

»Govor je več kakor zapisan jezik. Zapisano besedo lahko povemo na sto načinov. Poslušati z 

očmi je manj, kakor gledati z ušesi.« (Zupančič, 2007) 

Govor je proces, ki se razvije na podlagi bioloških, socioloških faktorjev in socialnega okolja. 

Govor je mogoče pojmovati na vsaj dva različna načina. Govor je rezultat delovanja 

kompleksnih artikulacijskih mehanizmov, ki povezujejo kognitivne impulze govorca z 

njegovo fiziološko govorno dispozicijo. V drugem pojmovanju pa je govor vsakršno 

jezikovno dejanje, ki deluje kot aktualizacija jezikovnih sistemov oz. govorčeve jezikovne 

sposobnosti in pomeni jezikovno rabo v vseh njenih razseţnostih. (Vitez, 2008) 

 

Govor je sredstvo za medsebojno sporazumevanje. V oţjem pomenu besede govor predstavlja 

povezovanje in oblikovanje glasov v besede, ki so potrebne za komunikacijo. Predeli, ki 

uravnavajo oz. sodelujejo pri govoru, so pri veliki večini ljudi v levi hemisferi, tudi če to ni 

dominantna hemisfera. V strokovni literaturi so podatki, da so govorni centri kar pri 95% 

desničarjev v levi hemisferi (moţganski polobli), pri levičarjih pa tudi v 70% v levi hemisferi. 

(Hočevar Bolteţar, 2013) 

 

Mysackova shema organizacije govora vsebuje: 

 integrator višjega reda; v dominantni hemisferi govorni centri skrbijo za razumevanje 

govora in načrtovanje govora; 

 aferentni integrator niţjega reda; uravnavanje pozornosti na slušni signal, usklajevanje 

slušnega in vidnega signala; 

 eferentni integratior niţjega reda (mali moţgani, talamus, bazalni gangliji 

subtalamična jedra, nedominantna hemisfera velikih moţganov); usklajeno delovanje 

vseh pri govoru aktivnih mišic; 

 efektorni transmitor (moţganski in spinalni ţivci); prenašanje ukazov iz centralnega 

ţivčnega sistema do efektorjev; 

 efektorji (dihala, grlo, artikulacijski organi); izvajajo govor; 
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 senzorična kontrola (vid, sluh, povrhnja in globoka senzibiliteta) zaznava lasten in tuj 

govor; 

 senzorični transmitor (slušna ţivca, moţganski in spinalni ţivci); prenaša informacije 

iz periferije nazaj v centralni ţivčni sistem. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

Človeški govor torej zajema različne frekvence, vendar so najpomembnejše od 500 do 4000 

Hz. To so t.i. govorne frekvence, ki zajemajo področje formatov samoglasnikov in zvenečih 

soglasnikov. Nezveneči soglasniki imajo akustične značilnosti frekvenc tudi višje od 8000 

Hz. V govoru niso vsi glasovi enako slišni. Predvsem manj glasno izgovarjamo nepoudarjene 

zloge v besedi, kratke predloge, konec stavka je manj glasen kot začetek. (Hočevar Bolteţar, 

2013) 

 

1.1 GLAS 

 

Glas je odsev osebnosti govornika z njegovimi telesnimi in duševnimi značilnostmi. (Cvejić, 

1982) 

Glas je navdihujoča, ţivljenjska sila našega bitja in zato iskreno ogledalo notranjega ţivljenja, 

zdravja, stabilnosti, radosti, bolečine ali otopelosti. Glas je prikaz posameznikove psiho-

fizične narave in kanal njegove integritete. (Pearce, 2011) 

 

Glas se oblikuje kot rezultat delovanja: 

 prirojenih lastnosti fonacijskih organov; 

 pridobljenih okvar in bolezni govornih organov; 

 načina ţivljenja; 

 vpliva druţbe; 

 psihične, etične in estetske zavesti; 

 tehnike foniranja. (Škarić, 2005) 

 

Definicije glasu: 

 Glas je zvok, izgovorjen skozi človeška usta z govorom, petjem… 

 Glas je laringealno generiranje zvoka. 

 Glas je produkt laringealnega generiranja zvoka in prenosne funkcije vokalnega 

aparata. 
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 Pod glasom razumemo fonacijo + resonanco + artikulacijo + naglas + obseg zvoka. 

 Glas je laringealna modulacija zračnega toka iz pljuč, modificirana na nivoju 

vokalnega aparata. (Keramičevski, 1989)  

 

1.1.1 NASTANEK GLASU 

 

Fonacija pomeni nastanek glasu v grlu. 

Glas nastane v grlu z nihanjem glasilk. Za dober glas je potreben dovolj velik vdih in dovolj 

močan kontroliran tok zraka iz pljuč med izdihom. Bolezni (akutne ali kronične), ki 

zmanjšujejo kapaciteto pljuč, spreminjajo kvaliteto sluznice v vokalnem traktu ali povečujejo 

obremenitev fonacijskega aparata, vplivajo na kakovost glasu. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

Fonacijo razdelimo v več faz: 

 Predfonatorna inspiratorna faza: oseba, ki se odloči za govor, vdihne, grlo se ob tem 

pomakne navzdol in glasilki se razmakneta (abducirata). 

 Pred ekspiratorno fazo: aktivirajo se mišice ki primikajo (adduktorji) in napenjajo 

(tenzorji) glasilke. Glasilki se primakneta. 

 Fonacija: zrak v kontroliranem izdihu iz pljuč priteka do primaknjenih glasilk. Pod 

njimi se tvori subglotisni tlak, ki narašča, dokler ne premaga odpora glasilk. 

Primaknjeni glasilki zanihata navzgor, med njima nastane ozka špranja in tok zraka 

steče med njima. Pod glasilkama pa nastane negativni podtlak in glasilki zanihata 

nazaj v prvotni poloţaj. Najprej se primakne sluznica na spodnji ploskvi glasilke, nato 

ligament, sledi mišično telo glasilke in nastane stik po prostem robu glasilke. 

Valovanje sluznice iz spodnje ploskve glasilke na zgornjo ploskev se imenuje 

sluznični val in je nujen za kakovosten glas. Glasilki nista primaknjeni, naraščati 

začne subglotični tlak, dokler spet ne razmakne glasilk in cikel nihanja se ponovi. 

Glasilke nihajo v zaprti in odprti fazi. V zaprti fazi sta glasilki primaknjeni, v odprti 

fazi je med njima špranja. Odprta faza ciklusa je daljša, zaprta faza poteka hitreje. 

(Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

Temeljni grleni ton (F0) nastane v grlu. Višino določa števila nihajev glasilk v sekundi, barvo 

glasu in značilnosti posameznih glasu se oblikujejo v odzvočni cevi in s pomočjo 

artikulatorjev. 
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Slika 1: Nihanje glasilk med fonacijo. Povzeto po Schönhärlu, 1960  
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1.1.2 ZNAČILNOSTI GLASU 

 

Osnovne značilnosti glasu so višina, barva, jakost, glasovni obseg in glasovni nastavek. Med 

posamezniki se razlikujejo zaradi različnih struktur in funkcij fonatornega mehanizma 

posameznika. (Keramičievski, 1989) 

 

1.1.3 VIŠINA GLASU 

 

Višina glasu je odvisna od števila nihajev v sekundi in se meri v hertzih (Hz). Večje število 

nihajev povzroči višji glas, manj nihajev pa niţji glas. Razpon človeškega glasu je od 60 Hz 

do 1300 Hz. (Keramičievski, 1989) 

Na višino glasu vpliva dolţina, masa, napetost in elastičnost glasilk, subglotisni tlak pod 

glasilko in hitrost zračnega toka skozi grlo. (Kambič, 1984)  

 

1.1.4 GLASNOST 

 

Amplituda pomeni velikost nihaja pri nihanju glasilk. Izraţamo jo v decibelih (dB). Odvisna 

je od amplitude nihajev glasilk, subglotisnega tlaka, oblike in napetosti glasilk ter oblike in 

napetosti odzvočne cevi. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

1.1.5 BARVA GLASU 

 

Oblika in prostornost odzvočne cevi oz. resonatorjev vpliva na barvo glasu. Frekvence, ki so v 

glasu najbolj okrepljene, imenujemo formanti. Na barvo glasu lahko vplivamo s hotnim 

spreminjanjem dolţine in oblike odzvočne cevi. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

1.1.6 MELODIJA GLASU 

 

Melodija glasu pomeni spreminjanje glasnosti in višine glasu med govorom in je odvisna od 

vsebine povedanega. (Hočevar Bolteţar, 2008) 
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1.1.7 GLASOVNI OBSEG 

 

Glasovni obseg od najniţjega do najvišjega glasu, ki ga govorec zmore, je odvisen od spola in 

starosti. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

Fiziološki glasovni obseg je sposobnost proizvajanja tonov različne višine, zajema tudi mejne 

tone (od 2 do 4,5 oktave). Muzikalni glasovni obseg zajema razpon od 2 do 5,5 oktave in ima 

vokalno – glasbene kvalitete. Glasovna razpona sta odvisna od spola, starosti, endokrinih in 

nevrogenih faktorjev, velikosti in oblike vokalnega aparata. (Keramičievski, 1989) 

 

1.1.8 GLASOVNI NASTAVEK 

 

Glasovni nastavek imenujemo način pribliţevanja glasilk na začetku fonacije. Ločimo: 

 Mehki nastavek; na začetku fonacije se glasilki neţno in postopno pribliţata, 

subglotični tlak raste postopno in glasilki mehko zanihata. 

 Trdi nastavek; na začetku fonacije sta glasilki močno napeti in tesno primaknjeni, 

subglotični tlak se sunkovito poveča in razmakne glasilke. Nihanje se prične z 

drobnim pokom. Privede lahko do okvare prostih robov glasilk. Trdi nastavek je 

narečno pogojen. 

 Zadihan nastavek; nastane pri spremenjenih glasilkah. Glasilki se pribliţujeta počasi, 

stik ni popoln, zato se pojavi šum v glasu. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

Šepetni nastavek je podoben mehkemu nastavku, glasilki sta po celi dolţini pribliţani, zrak 

prehaja skozi trikotno razmaknjena vokalna nastavka piramidastih hrustancev. Pri falzetnem 

nastavku so glasilke v sredi rahlo odprte, nihajo stanjšani robovi glasilk. Psihični faktorji 

vplivajo na vrsto nastavka. (Omerza, 1970) 

 

1.1.9 SREDNJA GOVORNA LEGA 

 

Srednja govorna lega pomeni višino glasu, ki je govorcu najbolj ugodna in uporabna v 

vsakdanjem ţivljenju. Značilnosti glasilk (dolţina, debelina, širina) ter dolţina in 

oblikovanost vokalnega aparata narekujeta srednjo govorno lego, delno tudi glasovni obseg. 

Povprečna srednja govorna lega pri ţenskah je 190-260 Hz, pri moških 100-160 Hz. (Hočevar 

Bolteţar, 2008) 
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1.2 GOVORNE MOTNJE 

 

Govorne motnje so vse motnje, ki ovirajo oblikovanje pojmov in simbolov, njihovo 

uresničenje in razpoznavanje, vendar le, ko so odkloni dovolj veliki. Za motnje jih 

označujemo šele, ko je odklon vsebine in zvočnega učinka tolikšen, da zbudi pozornost, moti 

medsebojno sporazumevanje ali neugodno vpliva na govornika in poslušalca. Govorne motnje 

delimo v artikulacijske motnje, fonacijske motnje, motnje govornega ritma, subsimbolične 

motnje in simbolične motnje. Motnje pri nastanku glasu imenujemo fonacijske motnje in 

vzrok ni samo v grlu, ampak tudi v vokalnem traktu. Povezane so lahko z motnjami 

artikulacije ali govornega ritma, centralno nevrološko pogojenimi motnjami ter drugimi 

boleznimi v predelu ušes, nosu, ust, ţrela in grla. (Kambič 1986) 

Govorne motnje, kot jih definira American Speech-Language-Hearing Association, zajemajo 

teţave govorca z artikulacijo (produkcijo govornih glasov), s problemom fonacije (glas) ter 

hitrostjo govora in ritmom govora. (ASHA,1993) 

 

1.3 GLASOVNE MOTNJE 

 

Vsaka neugodna sprememba v glasu, ki jo zaznamo s sluhom, predstavlja glasovno motnjo. 

Pojem »disfonija« se uporablja za vse vrste glasovnih motenj: odstopanja višine, glasnosti, 

kvalitete glasu, ritma ali prozodičnih prvin. Izraz » hripavost« se uporablja za odstopanja v 

kvaliteti glasu in ne motenj ritma, višine in glasnosti. (Dejonckere,2001) V Sloveniji pogosto 

še vedno enačimo oba pojma. Pogostost pojava glasovnih motenj v ZDA je 3%-9% v celotni 

populaciji, med starejšimi od 12%-35%. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

Glasovna motnja nastane kot posledica ponavljajočega nihanja in trka glasilk pri fonaciji, 

lahko bi bila uvrščena med poškodbe zaradi obremenitev, ki se ponavljajo. (Vilkman 2000) 
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1.3.1 SIMPTOMI IN ZNAKI PRI BOLNIKU Z GLASOVNIMI TEŢAVAMI 

 

Simptome bolnik navede kot teţave. Znak je tisto, kar opazi strokovnjak pri pregledu. Oboje 

se občasno med sabo prekriva. 

Simptomi pri bolnikih z glasovnimi teţavami: 

 hripavost; 

 glasovna utrujenost; 

 zadihan glas; 

 zmanjšan glasovni obseg; 

 afonija; 

 lomljenje glasu ali neprimerna višina glasu; 

 napor pri govorjenju; 

 tresenje glasu; 

 bolečine v vratu ali grlu pri govorjenju. (Hočevar Bolteţar,2008) 

                  

1.3.2 GLASOVNE MOTNJE  

 

Glasovne motnje nastanejo: 

 pri nepopolnem stiku glasilk med nihanjem; 

 pri nepravilnem nihanju glasilk;  

 pri nepravilnostih v odzvočni cevi pod in nad glasilkama (Hočevar Bolteţar,2008) 

 

Dejavniki iz okolja, ki vplivajo na kakovost glasu in pripomorejo k nastanku organskih in 

funkcionalnih motenj, so: 

 

 Okuţbe (virusne, bakterijske, glivične) 

Vnetje celotne sluznice grla in glasilk ob okuţbah preide v vnetje zgornjih in spodnjih dihal. 

Vneta nosna sluznica nabrekne in dihanje na nos je onemogočeno. Pri dihanju na usta prihaja 

neočiščen, neogret in presuh zrak v grlo in draţi sluznico, da oteče. Pri okuţbi spodnjih dihal 

(bronhitis, pljučnica) je vnetje zgornjih dihal po navadi blaţje. Zaradi vnetja spodnjih dihal 

bolnik kašlja, ob tem so grlo in glasilke zelo obremenjeni. Bolnik stisne glasilki, ventrikularni 

gubi, spusti poklopec čez grlo, nato pa v sunkovitem izdihu odpre vse tri zapore. Hiter tok 
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zraka očisti dihalno pot(gnoj, sluz, tujki). Močna, dolgotrajna obremenitev glasilk ob kašlju 

povzroči nastanek hiperplastične epitelijske lezije (polip) ali krvavitev v sluznico glasilke. 

(Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

 Neugodni mikroklimatski pogoji doma in na delovnem mestu 

Draţeče snovi (hlapi topil, lakov, lepil, kemikalij, plinov) iz okolja povzročajo neinfektivno 

vnetje glasilk in s tem se spremeni nihanje glasilk pri fonaciji. Delo v prostorih s suhim 

vročim zrakom suši sluznico zgornjih dihal. Mehanski delci (lesni, hišni, papirni prah, 

kovinski opilki, prah, krede) v zraku draţijo sluznico grla in glasilk. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

 Neprimerni akustični pogoji doma in na delovnem mestu 

Veliki, hrupni, akustično neustrezni prostori silijo govorca h glasnejšemu govorjenju in s tem 

k večji obremenitvi grla. Sporazumevanje z gluhimi in naglušnimi osebami zahteva glasno 

govorjenje. (Mathieson, 2001) 

 

 Škodljive razvade 

Uţivanje alkoholnih pijač, uţivanje drog in kajenje poškodujejo sluznico dihal, grla in 

zgornjega dela prebavil. Cigaretni dim suši in draţi sluznico, ki se zadebeli in izgubi 

biomehanične sposobnosti in spremeni se model fonacije. Cigaretni dim vpliva na izločanje 

sluzi v dihalih, sluz je bolj gosta in se teţje izkašljuje. Pri kadilcih se kroničnemu vnetju grla 

pridruţijo pljučne bolezni, ki vse povzročajo kašelj. Kašelj povečuje negovorno obremenitev 

grla. Cigaretni dim zaradi snovi, ki jih vsebuje (nikotin, katran, tobačni kancerogeni) draţi 

sluznico in sproţi nastanek kancerogenih sprememb, ki privedejo do raka grla. V ZDA so 

odkrili povezavo med kajenje marihuane pri mladih in pojavom raka na grlu. (Hočevar 

Bolteţar, 2008) 

 

 Alergija (tip I.III.) 

Alergija je prekomeren, nenormalen odgovor organizma na draţljaje iz okolice. Pri alergiji 

tipa I. se imunoglobulini E veţejo na receptorje mastocitov in povzročajo sproščanje 

histamina in drugih vnetnih snovi iz njih. Pogoste alergijske bolezni so anafilaktični šok, 

senen nahod, astma, urtikarija in celiakija. Alergijsko reakcijo zelo hitro izzovejo vdihani ali 

zauţiti alergeni. Poveča se izločanje ţlez in otekanje sluznic, kar vpliva na fonacijo in dihanje. 

Najpogostejši alergeni so cvetni in hišni prah, pršice, ţivalski prhljaj, mleko, jajca, glive, 
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jagode in še nekatero sadje. Pri alergiji tipa III. zauţiti alergeni povzročijo alergijsko reakcijo, 

vnetno spremembo na sluznici grla in hripavost. Reakcija na alergene je počasnejša kot pri 

alergiji tipa I. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

 Nekatera zdravila 

Negativen vpliv na sluznico grla imajo zdravila za niţanje krvnega pritiska, diuretiki, starejši 

antihistaminiki, kortikosteroidna pršila za astmo. Sredstva za odvajanje vode (diuretiki) 

povzročajo dehidracijo, sluznica se stanjša, izločanje sluzi se zmanjša. Pršila za astmo z 

kortikosteroidi ob dolgotrajni uporabi stanjšajo sluznico, zmanjšajo lokalno odpornost 

sluznice in povzročijo nastanek glivičnega vnetja na glasilkah in hripavost. Stranski učinek 

nekaterih zdravil za hipertenzijo je draţeč kašelj. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

 Hormonske motnje 

Receptorji za spolne hormone (moške in ţenske) obstajajo v sluznici grla. Stalna uporaba 

kontracepcijskih tablet povzroči stalen nivo hormonov v serumu in lahko se pojavi lahen 

edem glasilk, ki povzroči teţave pri fonaciji elitnim glasovnim izvajalcem. 

Športnicam uţivanje anabolnih hormonov poveča mišično maso, tudi mišično maso vokalnih 

mišic v glasilkah, zato se njihov glasovni obseg zmanjša in srednja govorna lega zniţa. 

Bolniki z boleznimi ščitnice bodo morebitno previsoko ali prenizko raven ščitničnih 

hormonov glede na njihove potrebe občutili tudi na glasu. Ob pomanjkanju ščitničnih 

hormonov se lahko pojavi oteklina tudi na glasilkah (Reikejev edem), glas se zniţa, pojavi se 

hripavost. Pri preveliki količini ščitničnih hormonov splošna razdraţljivost bolnika soprispeva 

k nastanku funkcionalne glasovne motnje. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

 

 Gastroezofagealni refluks 

Zatekanje ţelodčnega sok navzgor po poţiralniku in poškodba sluznice imenujemo 

gastroezofagealna refluksna bolezen (GER). Ko ţelodčna vsebina prehaja v grlo in ţrelo 

govorimo o laringofaringealnem refluksu (LFR). Tipični simptom GER je zgaga in zatekanje 

ţelodčne vsebine do ust, tudi bolečine v prsih in disfagija. Atipični simptomi so hripavost, 

glasovna utrudljivost, laringospazem, občutek tujka v grlu, draţenje, pekoč občutek in 

bolečine v ţrelu. Simptomi LFR so praviloma atipični. Bolniki z LFR navajajo hripavost, 

kašelj, odhrkavanje, bolečine in občutek tujka v grlu in ţrelu. (Šereg-Bahar, Janša, Hočevar 

Bolteţar, 2007) 
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Refluks povzroči nastanek posteriornega laringitisa v predelu zadnje komisure in 

interaritenoidnega dela grla, kontaktne razjede, granuloma v zadnjem delu glasilke, 

zadebeljeno sluznico, oteklino glasilk ali sluznice grla. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

 

 Teţave vratne hrbtenice 

Zunanje mišice grla so oţivčene preko spinalnih ţivcev. Ob poškodbah vratnega dela 

hrbtenice (npr. nihajna poškodba) lahko pride do poškodbe ligamentnega sistema hrbtenice, 

včasih tudi do poškodbe vretenc. Nastopi draţenje ţivčnih korenin, napnejo se vratne mišice 

in spremeni se poloţaj grla v vratu. Motorični vzorec delovanja mišic, ki sodelujejo pri 

fonaciji, je moten. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

 Avtoimunske bolezni slinavk 

Zmanjšano izločanje sline v ustih ter drugod po dihalnem traktu je lahko posledica 

avtoimunske bolezni (Sjögrenov sindrom). Sluz je bolj gosta in sili bolnika k odkašljevanju. 

Negovorni napor grla se tako poveča. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

 Velofaringealna insuficienca 

Nepopolna velofaringealna zapora je vzrok za večje napenjanje mišic v stranski steni ţrela, ki 

sočasno potegujejo podjezično kost in grlo navzgor in spremenijo motorični vzorec fonacije. 

Vsi ti dejavniki povzročajo spremembe na sluznici glasilk in celotnega grla in doprinesejo k 

povečani glasovni obremenitvi govorca. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

1.3.3 DELITEV GLASOVNIH MOTENJ 

 

Običajno delimo glasovne motnje na organske in funkcionalne. 

Pri organskih glasovnih motnjah pri otorinolaringološkem pregledu lahko ugotovimo 

strukturno okvar, ki je vzrok hripavosti. Funkcionalna glasovna motnjo povzroča prekomerna 

ali napačna raba ali zloraba na videz anatomsko in funkcionalno normalnega vokalnega 

aparata. (Kaufman, 1991) 

Takšna razdelitev ne upošteva vzrokov za nastanek glasovne motnje. Ostajajo drugačne 

razdelitve, ki temeljijo na vzroku nastanka motnje. Tietze deli glasovne motnje glede na 
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odgovor biomehanskega oscilatorja na sistemske pogoje, okolje ter poškodbe. (Tietze, 1994) 

Delitev glasovnih motenj po Tietze-ju: 

 

Prirojene (strukturne) glasovne motnje: 

 Glasovne motnje povezane s tkivnimi spremembami: 

o okuţba,  

o sistemske spremembe (dehidracija, vpliv zdravil ,hormonov), 

o mehanski stres, 

o draţenje površine sluznice (npr. kajenje); 

 rak; 

 glasovne motnje povezane z nevrološkimi in mišičnimi spremembami; 

 glasovna utrudljivost. 

 

Mathieson bolj natančno opredeljuje etiologijo glasovnih teţav (Mathieson, 2001) (Tabela 1) 

 

Tabela 1: Etiološka razdelitev glasovnih motenj po Mathiesonu 

 

Funkcionalne glasovne motnje v oţjem smislu (behavioural): 

Hiperfunkcionalne - mišično-tenzijska disfonija (MTD) brez 

opaznih sprememb na sluznici glasilk (t.i. 

glasovno napenjanje ali napačna  raba glasu) 

- MTD s sluzničnimi spremembami na 

glasilkah (t.i. glasovna zloraba) vozliči, 

Reinkejev edem, granulom, polipi, krvavitev 

v glasilko, kontaktna razjeda, kronični 

laringitis 

Psihogene - stanje zaskrbljenosti, bojazni, 

- konverzivna afonija/disfonija, 

-zakasnela mutacijska sprememba glasu, 

(puberofonija, mutacijski falset) 

 - transseksualni konflikt 

 

Strukturne 

- prirojene ( npr. sulcus vocalis) 

- pridobljene (npr. poškodba, zoţitev  
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vokalnega trakta, starostne spremembe  grla) 

Nevrogene - pareza ali paraliza povratnega grlenega  

ţivca, psevdobulbarnapareza ali paraliza, 

cerebralna ataksija, benigni  

 esencialni tremor, parkinsonizem, horea, 

atetoza, dispraksija, grlna fokalna distonija,  

- multiple okvare: bolezni motoričnega  

nevrona, multipla skleroza, sindrom Gulliain-

Barre, miastenija gravis, Wilsonova bolezen  

Endokrinološke - tirotoksikoza, miksedem, virilizem pri 

ţenskah, 

moška spolna retardacija 

Bolezni grla - benigne in maligne novotvorbe 

Druge bolezni grla - papilomatoza, ciste 

Vnetja - akutni in kronični laringitis, avtoimunske 

bolezni, revmatoidni artritis 

krikoartenoidnega sklepa, gastroezofagealni 

refluks, sifilis, glivične okuţbe, tuberkuloza 

 

1.3.4 ORGANSKE GLASOVNE MOTNJE 

 

Pri organskih glasovnih motnjah z otorinolaringološkim pregledom lahko odkrijemo organske 

spremembe. Med organske vzroke motenj fonacije lahko štejemo: 

 prirojene nepravilnosti (jadrasta opna, sulcos vocalis); 

 vnetja (infektivna, neinfektivna); 

 benigne hiperplastične epitelijske lezije na glasilkah (vozliči, polipi, ciste, Reinkejev 

edem); 

 poškodbe grla in posledice poškodb (varice); 

 papilomi grla; 

 okvare krikoartenoidnega sklepa; 

 motena gibljivost ene ali obeh glasilk, 

 maligni tumorji. 
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Pravilo fonacijo moti vse kar sevriva med glasilki in ovira njuno gibanje. (Kambič, 

1984) 

 

V to skupino glasovnih motenj štejemo tudi nevrološke glasovne motnje kot posledico okvar 

v centralnem ali perifernem ţivčnem sistemu, ob prenosu ţivčnega impulza na mišico ali 

okvare same mišice. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

1.3.5 FUNKCIONALNE GLASOVNE MOTNJE 

 

Funkcionalna glasovna motnja je najpogostejši vzrok hripavosti. (Mathieson, 2001) 

Kadar pri pregledu hripavega bolnika ne najdemo organskega vzroka za hripav glas, 

govorimo o funkcionalni glasovni motnji. Pri vseh funkcionalnih glasovnih motnjah je 

prisotna nenormalna, praviloma prevelika aktivnost (napetost) grlnih mišic, ki so med seboj 

slabo usklajene. Rosen in Murry sta opozorila na problem motene koordinacije med dihanjem, 

poloţajem in napetostjo glasilk. Funkcionalna glasovna motnja se pojavi ob neskladju med 

individualnimi zmogljivostmi za glasovne obremenitve in dejanskimi glasovnimi 

obremenitvami. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

Funkcionalna glasovna motnja je lahko primarna, če so napačni motorični vzorci fonacije 

prirojeni ali podedovani. Sekundarna funkcionalna glasovna motnja se lahko razvije zaradi 

druge okvare, bolezni ali prevelike glasovne obremenitve in je precej pogostejša. (Hočevar 

Bolteţar, 2008) 

 

1.3.6 VZROKI ZA FUNKCIONALNE GLASOVNE MOTNJE 

 

Funkcionalna glasovna motnja nastane kot posledice slabe tehnike fonacije (angl. misuse), 

prekomerna obremenitev ob sicer primerni tehniki fonacije (angl. overuse) in glasovne 

zlorabe (angl. abuse). Psihogeni dejavniki in neprimerne govorne navade (hiter govorni 

tempo, glasen govor, kričanje) vplivajo na nastanek motenj. (Hočevar Bolteţar, 2004) 

Glavna faktorja, ki prispevata k nastanku glasovnih motenj, sta nepravilna ali pretirana raba 

glasu. (Titze, Lemke, Montequin, 1997) 
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1.3.7 DELITEV FUNKCIONALNIH MOTENJ 

 

 Včasih so funkcionalne glasovne motnje delili glede na aktivnost grlnih mišic na : 

 hiperfunkcijske, hipofunkcijske; 

 hiperkinetske, hipokinetske. 

 

Perello jih je delil glede na vzrok nastanka v fonoponoze (napačno napenjanje fonatornih 

mišic) in fononevroze (psihogen vzrok), menil je, da so najpogostejše glasovne motnje 

mešanih oblik. 

 

Mathieson deli funkcionalne glasovne motnje v: 

 mišično tenzijsko disfonijo s sluzničnimi spremembami na glasilkah, 

 mišično tenzijska disfonija brez opaznih sprememb na sluznici grla, 

 psihogene glasovne motnje. 

 

Mišično tenzijska disfonija je vzrok hripavosti skoraj polovici bolnikov z glasovnimi 

motnjami. (Hočevar Bolteţar, 2004) 

 

1.3.7.1 Mišično tenzijska disfonija s sluzničnimi spremembami na sluznici  

 

Prevelika napetost grlnih mišic in neusklajeno delovanje povzročijo nihanje glasilk z veliko 

silo, zaradi česar pri konstitucijsko bolj podvrţenih osebah pride do sprememb na glasilkah 

(polip, vozliči, cista, Reinkejev edem, kontaktna razjeda, granulom). Sprememba na glasilki 

moti stik med glasilkama med fonacijo. Na strani sluznične spremembe se poveča masa 

glasilke, zmanjša se amplituda nihanja. Glasilki nihata vsaka v svoji frekvenci, zato nastane 

diplofonija. Večje napenjanje vratnih mišic in poškodbe pri nihanju glasilk lahko na glasilkah 

pride do razširjenih ţilic na glasilkah. Glas bolnikov z MTD s spremembami na sluznici je 

hripav, se lomi, je disfoničen, srednja govorna lega ni ustrezna, bolniki navajajo občutek tujka 

v grlu, glasovno utrujenost in lahko tudi bolečine v grlu. (Hočevar Bolteţar, 2004) Osebne 

značilnosti bolnikov z MTD s spremembami na sluznici so povečana nevrotičnost in 

introvertiranost. (Roy, Bless, Heisey, 2000) 
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1.3.7.2 Mišično tenzijska disfonija brez sprememb na sluznici grla 

 

Pri otorinolaringološkem pregledu ni najti organskih nepravilnosti. Praviloma sta glasilki 

bledi, gladki normalno gibljivi, pri fonaciji je špranja med njima ravna ali trikotna. Lega grla 

v vratu je previsoko in mišice na vratu so pogosto preveč napete. Vzrok MTD brez sprememb 

na sluznici je napačna raba glasu in glasovno napenjanje. Bolniki z MTD brez sprememb na 

sluznici imajo hripav glas, ki se lomi, je previsok ali prenizek. Imajo občutek tujka v grlu, po 

krajšem ali daljšem govorjenju glas postaja vedno bolj hripav in šibek. Čutijo lahko napetost 

ali celo bolečine v vratu. Osebnostne značilnosti bolnikov z MTD brez sprememb na sluznici 

glasilk je ekstravertiranost in povečana nevrotičnost. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

Obstaja delitev MTD glede na videz grla pri posredni laringoskopiji: 

 MTD I.stopnje; med glasilkama je po celi dolţini vidna špranja; 

 MTD II.stopnje; med fonacijo sta ventrikularni gubi primaknjeni ali se dotikata; 

 MTD III. stopnje: poklopec je nizko potegnjen čez grlo, stiskanje grla v smeri spredaj-

zadaj. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

1.3.7.3 Psihogene glasovne motnje 

 

K psihogenim glasovnim motnjam so bolj nagnjeni ljudje z določenimi osebnostnimi 

značilnosti. Teţave v druţinskih in medsebojnih odnosih in stresni dejavniki na delovnem 

mestu so najpogostejši vzrok psihogenih disfonij. 

Psihogena afonija je popolna izguba glasu brez organskih sprememb na grlu. Delijo se v dve 

skupini. Prva afonija je povezana s stresom ob pogostem sočasnem prebolevanju okuţb 

zgornjih dihal. Prognoza je dobra. Druga oblika je konverzivna/histerična/ afonija. Nezavedna 

ţelja bolnika je pridobiti si neko ugodnost, gre za psihično motnjo. Ta glasovna motnja je 

pogostejša pri ţenskah. Bolnik je brez glasu, lahko le šepeta, glas je stisnjen, hripav, piskajoč 

ali pa šibek in zadihan glas. Zdravljenje je dolgotrajno in izrazito timsko, prognoza pa je 

slaba. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Žirovec Petra; diplomsko delo 
 

- 27 - 
 

1.4 POKLICNE GLASOVNE MOTNJE 

 

1.4.1 RAZDELITEV BOLEZNI, POVEZANIH Z DELOVNIM OKOLJEM 

 

Bolezni, povezane z delovnim okoljem, delimo na: 

 poklicne bolezni; 

 bolezni, povezane z delom; 

 sum na poklicno bolezen.  

 

Poklicna bolezen je opredeljena kot bolezen, katere vzrok je daljše neprekinjeno 

izpostavljanje vplivom delovnega procesa in delovnih razmer na določenem delovnem mestu 

ali na delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan, in ki 

je navedena v seznamu poklicnih bolezni. (Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni, 2003) 

Bolezni, povezane z delom so z zdravstvenega vidika poklicne bolezni, vendar niso s 

pravnega vidika, ker niso uvrščene na seznamu poklicnih bolezni. (Bilban, 1999) 

»Pri boleznih v zvezi z delom je vir obremenitev oz. škodljivosti preteţno v poklicnem delu, 

manj zunaj njega, prav tako gre za poklicno bolezen z zdravstvenega in ne tudi s pravnega 

vidika (ker ni v seznamu poklicnih bolezni). (Bilban, 1999) 

Sum na poklicno bolezen je poklicna bolezen iz seznama, kjer niso izpolnjeni vsi potrebni 

kriteriji za priznanje. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

Na pojav poklicne bolezni vplivajo zunanji dejavniki izven delovnega okolja, ţivljenjski in 

kulturni standard ter ţivljenje v prostem času. Vzročni dejavniki, ki povzročajo poklicno 

obolenje, običajno delujejo nezaznavno, zaporedno skozi daljše obdobje. (Bilban, 2009) 

 

Pravilnik Evropske unije iz leta 2003 deli poklicne bolezni na : 

 poklicne bolezni, povzročene z nevarnimi kemičnimi snovmi, fizikalnimi in 

biološkimi dejavniki; 

 poklicne bolezni po prizadetih organskih sistemih in  

 poklicne bolezni, ki jih povzročajo rakotvorne snovi, pripravki in energije 

(hptt://cilizadelo.si) 
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V letu 2003 je Evropska unija priporočila drţavam članicam sprejetje Aneksa I., ki vsebuje 

seznam poklicnih bolezni. Dodatno bi vključile še bolezni, povezane z delom, objavljene na 

seznamu Aneksa II. Od posamezne drţave je odvisno, katere bolezni bo vključila med 

poklicne bolezni in o pogojih za priznanje poklicnih bolezni. (Gluvajić, Bilban, Hočevar 

Bolteţar, 2012) 

 

Izpostavljenost škodljivostim na delovnem mestu in verjetnost povezave z nastankom bolezni 

se ugotavlja pri diagnosticiranju poklicne bolezni. Pomembno vlogo pri nastanku poklicnih 

bolezni imajo individualne lastnosti človeka, pridobljena in prirojena odpornost in sovpadanje 

s splošnimi, nepoklicnimi boleznimi. (Bilban, 1999) 

 

»Poklicna bolezen povzroči bolniku poškodbo na nekem organu, sistemu, celemu telesu, 

omeji ga v njegovem načinu ţivljenja, pridobivanju sredstev za ţivljenje in spremeni kakovost 

njegovega ţivljenja. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je podala mednarodno 

klasifikacijo poškodbe oz. bolezni in njenih vplivov na ţivljenje – IDH. 

 

Impairment (poškodba, oslabitev) = nenormalnost v delovanju 

Disability (nezmoţnost) = omejitev v aktivnosti ali vedenju zaradi poškodbe 

Handicap (prikrajšanost, oškodovanost) = omejitve zaradi omejitev v delovanju neke 

funkcije.« (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

Če bi hoteli glasovno motnjo obravnavati kot poklicno bolezen, bi morali najprej narediti 

seznam poklicev z veliko glasovno obremenitvijo. (Gluvajić D., Bilban M., Hočevar Bolteţar, 

2012) 

Kandidati za glasovno obremenjene poklice bi morali opraviti otorinolaringološki pregled ali 

pregled pri foniatru, ki bi potrdil primernost vokalnega aparata in ustrezno fonacijsko tehniko 

pred začetkom študija. Prav tako bi morale biti vse osebe pred začetkom opravljanja poklica z 

glasovno obremenitvijo pregledane pri strokovnjaku, da bi potrdil, da je njihov vokalni aparat 

zdrav. Le tako bi lahko glasovno motnjo priznali kot poklicno bolezen. Glasovna motnja, ki 

nastane kot poklicna bolezen, bi morala nastopiti vedno ob delu in se s časom, prebitem na 

delu slabšati. Izboljšanje se bi pojavilo ob koncih tedna in na dopustu, po vrnitvi na delo pa se 

glasovna motnja ponovno pojavi. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

S preventivnimi programi bi lahko zmanjšali pojav glasovnih teţav med glasovnimi 

profesionalci. (Hočevar Bolteţar, 2010) 
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1.4.2 GLASOVNE MOTNJE PRI POSAMEZNIH POKLICIH 

 

Poklici so glede na glasovne obremenitve različno obremenjeni. Obstaja več različnih delitev.  

Glasovne motnje teoretično lahko predstavljajo poklicno bolezen le takrat, če je kakovosten 

glas bistven za delo v poklicu, pri katerem oseba večino svojega delovnega časa govori. 

(Hočevar Bolteţar, 2008) 

Kaufman in Blaloock (1991, v: Greene & Mathieson 2001) delita uporabnike glasu v 4 

kategorije: 

1. Elitni glasovni izvajalci. Njihov glas je njihovo primarno delovno orodje, ţe najmanjša 

glasovna motnja jim onemogoča opravljati njihov poklic (npr. pevci solisti, zboristi, 

dramski igralci, radijski in televizijski govorniki.,..) 

2. Poklicni glasovni izvajalci. Glas je za njih bistveni element v izvajanju njihovega poklica. 

Titze, Lemkeand Montequin (1997, v: Mathieson, 2001) trdijo, da v to skupino spadajo 

ljudje, katerim bi afonija ali disfonija onemogočila opravljati poklic v tolikšni meri, da bi 

morali poiskati drugo zaposlitev oz. zamenjati poklic (pedagoški poklici, simultani 

prevajalci, telefonisti, duhovniki,…)  

3. Nepoklicni glasovni izvajalci. Poklic lahko opravljajo, tudi če bi bili rahlo do zmerno 

disfonični, resna disfonija v veliko primerih lahko onemogoča popolno opravljanje 

poklica (zdravniki). 

4. Glasovno neobremenjeni poklici. Glasovne motnje bi lahko pustile posledice, večinoma 

ne bi smele vplivati na opravljanje njihovega poklica (fizični delavci, administratorji,..) 

 

Rizični faktorji  pri poklicih z glasovno obremenitvijo. (Vilkman, 2000) 

Povezani z delom: 

 glasovni napor, 

 hrup okolja, 

 slaba akustika prostora, 

 kvaliteta zraka, prah, vlaga, 

 neugoden delovni poloţaj, 

 stres,  

 neustrezna  zgodnja obravnava. 
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Individualni faktorji: 

 šibek glasovni aparat, 

 slaba tehnika, 

 slabe govorne navade, 

 zgovornost, klepetavost, 

 glasovno pretiravanje, 

 slabe ţivljenjske navade, 

 slabi splošni pogoji, 

 respiratorne motnje. 

 

Za poklic z glasovno obremenitvijo ni sposoben kandidat : 

 s prirojeno anomalijo grla, 

 z vokalnim sulkusom na eni ali obeh glasilkah, 

 z parezo ali paralizo ene glasilke, 

 s ponavljajoči se vozlički na glasilkah, 

 s papilomi v grlu, 

 z mutacijsko glasovno motnjo, odporno na terapijo, 

 s psihogeno afonijo, odporno na terapijo, 

 z laringealno distonijo, 

 s kroničnim laringitisom, 

 s stanjem po poškodbi grla, 

 s parezo ali paralizo mehkega neba, 

 z odprtim nosljanjem, 

 z jecljanjem, brbotanjem, 

 s sigmatizmom zaradi anomalije čeljusti, napačnega griza (okluzije), 

 srednjestopenjsko naglušnostjo, 

 enostransko gluhostjo. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Žirovec Petra; diplomsko delo 
 

- 31 - 
 

Tabela 2: Klasifikacija poklicev glede na glasovno kvaliteto in glasovne obremenitve pri delu 

(Vilkman, 2000) 

 

Kvaliteta glasu Obremenitve glasu Poklici 

visoka visoka igralci, pevci 

visoka zmerna 
radijski in televizijski 

novinarji 

zmerna visoka 

vzgojiteljice in učiteljice, 

telefonisti, prodajalci po 

telefonu, vojaki, duhovščina 

zmerna zmerna 

bančniki, zavarovališki 

usluţbenci , zdravniki 

odvetniki, medicinske sestre 

nizka visoka delovodja ,varilci 

 

V sodobni druţbi predstavljajo poklici, pri katerih je glas osnovno delovno orodje, kar 1/3 

vseh poklicev. (Vilkman, 2000) 

Uporaba glasu v druţbi konstantno narašča, pogoste so teţave z glasom. Pogostejše so pri 

glasovno obremenjenih poklicih. Profesionalni glasovni uporabniki so odvisni od svojega 

glasu pri opravljanju poklica. V skupino poklicev z veliko glasovno obremenitvijo spadajo 

pedagoški delavci, socialni delavci, odvetniki, radijski in televizijski voditelji. Številne študije 

navajajo največje tveganje za nastanek glasovne motnje pri pedagogih. (Titze, Lemke, 

Montequin, 1997) 

Pedagoški delavci so najpogostejši obiskovalci otorinolaringoloških ambulant zaradi 

glasovnih motenj. V ZDA predstavljajo 19,6 % bolnikov v teh ambulantah, hkrati pa 

predstavljajo 4,2% delovne sile. Prodajalci predstavljajo 12,97% vseh zaposlenih, njihov 

klinični deleţ v otorinolaringoloških ambulantah je 10,3%. (Titze, Lemke, Montequin, 1997) 

Učitelji pogosteje kot predstavniki drugih poklicev zaradi glasovnih teţav ne morejo 

opravljati svojega poklica. 

Pri pedagoških delavcih je disfonija v nekaterih drţavah (Poljska, Francija, Rusija) priznana 

kot poklicna bolezen. V Rusiji zdravljenje in dodatno izobraţevanje hripavih pedagoških 

delavcev omogoča zavod, ki skrbi za zdravstveno zavarovanje. Delavec ima pravico do 

plačanega bolniškega staleţa za čas zmanjšane delovne sposobnosti V Franciji stroške 
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zdravljenja in odsotnosti z dela v primeru priznane glasovne motnje v celoti krije drţava. 

(Sliwinska-Kowalska et al, 2006; Hazlett, Duffy, Moorhead, 2009) Pedagoškim delavcem na 

Poljskem je glasovna motnja ţe več let priznana kot poklicna bolezen in v zadnjih letih 

predstavlja 25% vseh prijavljenih poklicnih bolezni v drţavi. (Szeszenia-Dabrowska, 

Wilczyńska, Szymczak, Peplonska, 2004) Učitelji, izpostavljeni glasovni obremenitvi na 

delovnem mestu vsaj 15 let in s polnim delovnim časom (od 18 do 25 ur na teden, odvisno od 

vrste šole), lahko bolezen uveljavljajo kot poklicno bolezen. Poljska zakonodaja priznava kot 

poklicno bolezen učiteljev vozliče na glasilkah, hipertrofijo glasilk (sekundarno po glasovni 

obremenitvi) in oslabelost laringealnih mišic, ki vodi v stalen nepopoln stik med glasilkama. 

(Ordinance of the council of Ministers of July 3, 2002 on occupational diseases in Polish) 

Na Poljskem mora vsak učitelj opraviti preventivni otorinolaringološki pregledi vsakih 5 let. 

Učitelj ima pri priznani poklicni bolezni pravico do zamenjave delovnega mesta, do zgodnje 

upokojitve in do invalidske pokojnine. Poklicne glasovne motnje pri učiteljih na Poljskem bi 

lahko zmanjšali z uvedbo preventivnih izobraţevanj o rabi glasu in glasovni higieni ţe med 

študijem ali med zaposlitvijo. (Sliwinska-Kowalska et al, 2006) 

  

1.4.3 GLASOVNA MOTNJA KOT POKLICNA BOLEZEN V SLOVENIJI 

 

V Sloveniji glasovna motnja ni poklicna bolezen, priznava se jo kot z delom povezano 

bolezen. Na seznamu poklicnih bolezni v Sloveniji sploh ni nobene bolezni grla. 

Obvezen foniatričen in logopedski pregled je potreben pred pričetkom študija dramske igre na 

Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. (Hočevar Bolteţar, 2008) 

 

1.4.3.1 Glasovne motnje med pedagoškimi delavci 

 

Pedagoški delavci so vsakodnevno dolgotrajno glasovno obremenjeni pri delu in spadajo v 

skupino najbolj ogroţenih poklicev za pojav glasovnih motenj. V šolskem letu 2002/03 je bila 

opravljena raziskava med 1509 slovenskimi pedagoškimi delavci in je razkrila pogostost 

glasovnih teţav pri 63% učiteljev v zadnjem letu, 88% pa jih je imelo glasovne teţave v 

celotni delovni dobi. Dejavniki, ki vplivajo na večjo verjetnost glasovnih motenj pri učiteljih, 

so: ţenski spol, starost nad 40 let, zaposlitev v srednji šoli, alergije in pojav teţav med 

študijem. Ţenski spol predstavlja 1,9 krat večje tveganje za hripavost kot moški spol. 

Zaposlitev učitelja v srednji šoli predstavlja 1,5 krat večjo moţnost za pogostejšo hripavost 
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kot zaposlitev v vrtcu in 1,8 krat večjo moţnost za hripav glas kot zaposlitev v osnovni šoli. 

Pri starejših od 40 let je tveganje 2,3 krat višje kot pri mlajših. 1,6 krat pogosteje se glasovne 

teţave pojavijo pri pedagoških delavcih z alergijo. Ob glasovnih teţavah upošteva glasovni 

počitek le 35% pedagoških delavcev. (Soklič, Hočevar Bolteţar, 2004) 

V letu 2004 je bila narejena raziskava med 65 osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji. V 

povprečju poučujejo 21,5 ur na teden. Enkrat letno ali pogosteje je imelo teţave 52,3% 

učiteljev. Nekajkrat letno ima teţave z glasom kar 18,4% učiteljev. Vzrok hripavosti je v 

55,4% posledica glasovne obremenitve. Strokovno pomoč zaradi hripavosti je poiskalo 17% 

učiteljev, bolniški dopust pa je potrebovalo 18% učiteljev. Kar 74% učiteljev ni bilo 

seznanjenih z glasovno higieno in terapijo. (Horvat, 2004) 

Kombinacija negativnih dejavnikov, kjer prevladuje glasovna obremenjenost in vedno večji 

stres na delovnem mestu, je dobra osnova za razvoj glasovne motnje. (Novak, Jarc, Hočevar 

Bolteţar, 2003) 

Raziskava med študenti Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni pouk je pokazala, da 

je imela samo četrtina kandidatov za učiteljski poklic ustrezno glasovno tehniko in zdrava 

govorila. Foniater in / ali logoped sta pri polovici študentov ugotovila vsaj enega od 

dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto glasu. Četrtini pregledanih študentov so odsvetovali 

nadaljevanje študija zaradi hudih funkcionalnih ali organskih sprememb (Radšel, Jarc, 

Hočevar Bolteţar, 1988) 

 

1.4.3.2 Glasovne motnje med vzgojitelji 

 

Vzgojitelje uvrščamo med pedagoške delavce, ki so poklicno govorno bolj obremenjeni. V 

letu 2007 je bila narejena raziskava o glasovnih motnjah med vzgojiteljicami v vrtcu. Vzorec 

je bil zelo majhen - 15 vzgojiteljic. Tedensko so bile glasovno obremenjene 32,8 ur, kar 

predstavlja velik napor za glasilke. Najpogostejši način dela je frontalen, pri čemer največ 

govori vzgojitelj. Brez glasovnih teţav je bilo 40% vzgojiteljic, 26,7% jih je imelo teţave 

enkrat letno, enak deleţ večkrat letno, skoraj vsak mesec jih je imelo glasovne teţave 6,7%. 

Pri 33% je bila hripavost posledica glasovnega napora, pri istem deleţu je nastala hripavost 

kot posledica okuţbe, pri 26% pa zaradi obeh dejavnikov. Zaradi glasovnih motenj je 

strokovno pomoč poiskalo 20% vzgojiteljic, enak odstotek vzgojiteljic je zaradi teţav 

potreboval dopust oziroma bolniški staleţ. 

Svoj glas je 20% vzgojiteljic ocenilo kot hiter, kar 80% vzgojiteljic govori preglasno. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Žirovec Petra; diplomsko delo 
 

- 34 - 
 

Bolečine v vratu po končani sluţbi čuti kar 66,7% vzgojiteljic, kar je lahko posledica 

preutrujenosti zaradi prevelikega glasovnega napora (glasnost) ali celo funkcionalne glasovne 

motnje. Visok deleţ jih ne kadi 60%, kajenje pa je opustilo 13,3% vzgojiteljic. Prav tako jih 

nizek deleţ uţiva alkoholne pijače (13,3%) ter kavo in gazirane napitke (33,3%). Rezultati 

raziskave so pokazali, da majhen deleţ vzgojiteljic (20%) pozna ukrepe za zdrav glas. 

(Gajšek, 2007) 

Ministrstvo za šolstvo in šport je pred leti več let objavljalo v Katalogu programov stalnega 

strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju preventivno 

izobraţevalni program poimenovan Zdrav glas v pedagoških poklicih. Program je nastal na 

podlagi dejstva, da ima veliko število pedagoških delavcev motnje glasu in slabo poznajo 

pravila glasovne higiene. Cilj izobraţevanj je bil spoznati motnje glasu, dihanja, pravilno 

uporabo in zaščito glasu in osnovne tehnike sproščanja. Program je izvajal interdisciplinarni 

tim, ki ga sestavljajo foniater, logoped in psiholog. Logopedski del programa je zajemal 

prikaz anatomije, fiziologije in patologije govornih organov, pojav hripavosti in zdravljenje 

motenj glasu. Vaje sproščanja je izvajal psiholog. (Jeličić,Remic - Čuček, Krump, 2003) Zdaj 

ţal tako izobraţevanje ni več načrtovano s strani ministrstva. 

Leta 2012 je potekala raziskava Skrb za glas 10 let kasneje, katere cilj je bil ugotoviti, kakšno 

je znanje učiteljev in vzgojiteljev na področju vokalne edukacije in vokalne higiene leta 2012 

v primerjavi z rezultati raziskave, narejene v letu 2002. Ugotavljanje omenjenega znanja je 

potekalo z modificiranim vprašalnikom. Anketiranih je bilo 190 pedagoških delavcev, 64 

pedagoških delavcev je bilo anketiranih ţe leta 2002. Škodljiv vpliv kajenja in kričanja na 

glas je poznan skoraj vsem anketiranim. Večina pozna škodljivi vpliv kašljanja na glas. Leta 

2002 je tretjina vzgojiteljic (30,5%) in slaba polovica učiteljev (45%) vedela, da je pitje vode 

zdravo za glas. Rezultati deset let kasneje so pokazali, da se je znanje o skrbi za glas pri 

vzgojiteljicah podvojilo (69,4% pravilnih odgovorov) in povečalo tudi pri učiteljih (70,1% 

pravilnih odgovorov). Najniţji pravilni odgovori so bili doseţeni na področju poznavanja 

povprečne višine ţenskega glasu in vplivu hormonov na kakovost glasu. Primerjava 

rezultatov iz leta 2002 in dobljenih rezultatov 2012 prikaţe izboljšanje znanja o poznavanju 

pravilne tvorbe glasu in vokalne higiene med vzgojiteljicami v vrtcu za 15% in za 9,6% pri 

učiteljih na osnovnih šolah. (Jeličić, 2012) 
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1.4.3.3 Glasovne motnje med duhovniki 

 

Duhovniki so pri svojem delu močno glasovno obremenjeni. Koufman in Isaacson delita 

poklice glede na pomen glasu za opravljanje poklica v štiri skupine. V drugo skupino spadajo 

poklici, pri katerih bi ţe zmerna glasovna motnja lahko povzročila nezmoţnost opravljanja 

poklica. Med te poklice štejeta duhovnike. (Koufman in Isaacson, 1991) Vilkman deli poklice 

glede na to, kakšna kvaliteta glasu je potrebna in kakšna je glasovna obremenitev pri delu. Za 

duhovnike meni, da potrebujejo zmerno kvaliteto glasu, vendar pa je glasovna obremenitev 

pri opravljanju poklica velika. (Vilkman, 2000) Katoliški duhovniki so pri delu obremenjeni s 

pridiganjem v cerkvi, pri maševanju morajo peti. Druga velika glasovna obremenitev za 

duhovnike je poučevanje verouka, tretja pa šepetanje pri spovedovanju. Nekateri duhovniki 

pripravljajo predavanja za laike. Ostalo glasovno obremenitev duhovnikov predstavlja 

večinoma komunikacija s posamezniki. 

V Sloveniji je bila narejena raziskava med katoliškimi duhovniki. Pogostost glasovnih motenj 

med duhovniki je velika, saj je 68% vseh duhovnikov navedlo glasovne teţave v tekočem 

letu, 86% jih je imelo glasovne teţave v celotni delovni dobi in kar 16% je imelo teţavo zelo 

pogosto. Vzroki, ki bi lahko neugodno vplivali na glas, so glasno govorjenje večine med njimi 

(75%), pogosto odkašljevanje (56%), pogoste teţave z GER (32%) ter dejstvo, da jih le 21% 

lahko glasovno počiva ob hripavosti. Samo 12% jih je ostalo doma zaradi glasovnih teţav, ker 

odsotnost z dela zaradi pomanjkanja duhovnikov enostavno ni moţna. Prednost duhovnikov 

pred drugimi poklicnimi skupinami je moški spol (niţja frekvenca nihanja glasilk), uţivanje 

dovolj vode preko celega dneva, nekoliko manjša dnevna glasovna obremenjenost ter 

predvsem verjetno boljša glasovna tehnika, saj je več kot polovica vseh duhovnikov v času 

študija poslušala predavanja o vokalni tehniki. (Hočevar Bolteţar, 2009) 
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1.4.3.4 Glasovne motnje med zdravniki 

 

Zdravniki so glede na pomen glasu v poklicnem udejstvovanju razvrščeni v tretjo od štirih 

skupin poklicev glede na glasovno obremenitev pri delu. Zdravniki pri opravljanju 

ambulantnega dela velik del svojega delovnega časa govorijo, pogosto tudi s starejšimi in 

naglušnimi. Zaradi glasnega govora so močno glasovno obremenjeni. Izpostavljeni so 

pogostim okuţbam zgornjih dihal.  

V Sloveniji je bila narejena raziskava med 145 zdravniki, ki so večinoma opravljali 

ambulantno delo. Skoraj polovica zdravnikov je imela glasovne teţave v zadnjem letu svojega 

dela, kar je primerljivo s pogostostjo glasovnih teţav pri pedagoških delavcih. (Šereg Bahar, 

Soklič Košak, Hočevar Bolteţar, 2012) Tedenska in dnevna glasovna obremenitev dosegata 

glasovne obremenitve pedagoških delavcev. (Soklič in Hočevar Bolteţar, 2004) 82,2% 

zdravnikov je ţe imelo glasovne teţave v celi karieri, 7,6% zelo pogosto. Pri zdravnikih je 

bila glasovna obremenitev manj pogosto vzrok za glasovne teţave, le te so se pojavljale 

najpogosteje ob prebolevanju respiratornih okuţb. Zdravniki ob tem večinoma niso upoštevali 

navodil glede glasovnega počitka in ostali v bolniškem staleţu, kar lahko vodi do razvoja 

funkcionalnih glasovnih motenj, hripavost ostane, ko okuţba zgornjih dihal ţe izzveni. Poleg 

tega je velik deleţ zdravnikov navajal neprimerne govorne navade, hiter in glasen govor, kar 

dodatno prispeva k nastanku funkcionalne disfonije (Hočevar Bolteţar, 2004). Poznajo 

pravila o glasovni higieni, odprto ostane vprašanje, zakaj jih zdravniki ne upoštevajo. Morda 

je pomanjkanje zdravnikov vzrok, da se redkeje odločijo za bolniški staleţ. (Šereg Bahar, 

Soklič Košak, Hočevar Bolteţar, 2012)  

Kadilcev je bilo med anketiranimi zdravniki le 5,3%. Ţenski spol se ni izkazal za pomemben 

dejavnik tveganja za razvoj glasovnih motenj. Na nastanek glasovnih teţav niso imeli vpliva 

spol, glasovna obremenitev v prostem času in kajenje. Večja glasovna ogroţenost se je 

potrdila pri starejših zdravnikih zaradi starostnih sprememb, ki nastopijo na grlu. (Šereg 

Bahar, Soklič Košak, Hočevar Bolteţar, 2012) 

1.4.3.5 Glasovne motnje med prodajalci 

 

Tietze navaja, da v ZDA največji deleţ zaposlenih, ki pri delu uporabljajo glas, predstavljajo 

prodajalci in s prodajo povezani poklici. V ZDA predstavljajo 13 % deleţ vse delovne sile. 

(Titze, Lemke, Montequin, 1997) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Žirovec Petra; diplomsko delo 
 

- 37 - 
 

V letu 2008 je bila narejena raziskava med 136 prodajalci na področju severovzhodne 

Slovenije. Vzorec je sestavljalo 84,5% ţensk, povprečna starost je bila 41,95 let. Ocenili so, 

da so govorno obremenjeni doma in v sluţbi v povprečju 8,38 ure na dan. Pred nastopom 

sluţbe je imelo teţave z glasom 10,29% in vse so bile ţenske. Prevelika govorne obremenitev 

na delovnem mestu je vzrok glasovnih teţav pri ţenskah. Vzrok za hripavost med moškimi je 

v 71,42% prebolevanje okuţb dihal. 

Rezultati so pokazali, da je bila pogostost glasovnih teţav med prodajalci 69,86%. 

Ugotovljeno je bilo, da si je 15% prodajalcev pridobilo dodatno znanje o glasu, ob nastanku 

glasovnih teţav ena tretjina prodajalcev upošteva, da morajo molčati. Kadi še vedno 2/5 

prodajalcev, kar je nad slovenskim povprečjem. Pogosteje se pojavljajo gastroezofagealni 

refluks in alergije kot v slovenski populaciji. Dovolj tekočine uţiva 4/5 prodajalcev, kar je 

pomembno za normalno hidracijo sluznice v grlu. (Kravos, 2008) 

 

1.4.3.6 Glasovne motnje med logopedi 

 

»Logoped je profesionalni nosilec procesa habilitacije in rehabilitacije oseb z motnjami 

govora in vseh jezikovnih modalitet. Program svoje dejavnosti ustvarja s pomočjo logopedske 

preventive, diagnostike, logopedskega tretmana in protetike, v okviru zdravstvenega varstva, 

vzgoje in izobraţevanja, socialnega varstva, samostojnih dejavnosti in v sodelovanju z 

drugimi strokovnimi sodelavci.« (Prosnik, Marušič; 1995) Pred začetkom študija bodoči 

študenti niso pregledani glede anatomskih in funkcionalnih lastnosti njihovega vokalnega 

aparata. Med samim študijem poslušajo predavanja o glasovnih tehnikah. Poklic logopeda 

lahko uvrstimo med poklice z veliko glasovno obremenitvijo. Pri delu je logopedu glas 

njegovo primarno delovno orodje in bi pojav disfonije ali afonije onemogočal opravljanje 

poklica. (Titze,Lemke, Montequin, 1997) Logoped izvaja tudi glasovno rehabilitacijo, zato bi 

moral biti model kvalitetne in pravilne glasovne tehnike. 

Na območju Slovenije je bila v letu 2004 narejena raziskava o glasovnih motnjah med 

logopedi. V raziskavi je sodelovalo 111 logopedov iz Slovenije. Največ logopedov je bilo 

starih med 41 in 50 let, največjo skupino glede na mesto zaposlitve predstavlja zdravstvo 

(63,2%). V povprečju imajo 29,6 ur na teden logopedskih obravnav. Anketa je pokazala, da 

ima 42,3% logopedov teţave z glasom enkrat letno ali pogosteje. Hripavost kot posledica 

glasovnega napora se pojavi pri 13,6%, ob prebolevanju okuţbe pri 36%, zaradi obeh 

faktorjev pa pri 36% logopedov. Nikoli ni bilo hripavih 14,4% logopedov. Zaradi hripavosti 

je 18% logopedov imelo bolniški staleţ, med njimi jih je tudi 15,3% poiskalo strokovno 
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pomoč. Preglasno govori skoraj polovica logopedov (45,9%), prehitro jih govori 34,2%. 

Rezultati so pokazali, da po obravnavah oz. govorjenju 25,2% logopedov čuti bolečine v 

vratu. (Škoflič, 2004) Bolečine po govorjenju bi bile lahko povezane s hitrim in glasnim 

govorjenjem. Pogosto se namreč prekomerno napenjanje mišic grla in vratu pojavi pri ljudeh, 

ki govorijo hitro. (Hočevar Bolteţar, 2001) 

Kadi zelo malo logopedov (11,7%), prav toliko jih je kajenje opustilo. Kofeinizirane in 

gazirane pijače uţiva 60% logopedov, deleţ uţivalcev alkoholnih pijač je 22,5%. (Škoflič, 

2004) 

V letu 2008 je bila narejena raziskava med 52 logopedi, ki opravljajo ambulantno delo. 60% 

logopedov je ţe imelo glasovne teţave. Glasovne teţave med študijem je navedlo 9,68% 

vprašanih. Vsekakor bi bil nujen otorinolaringološki pregled, ki bi odkril tiste, ki morda ne bi 

zmogli poklica z veliko glasovno obremenitvijo. Med študijem pridobi logoped znanje o 

anatomiji, fiziologiji in patologiji glasu in govora ter glasovni tehniki. Raziskava je pokazala, 

da 35% vprašanih med študijem ni bilo deleţnih predavanj o pravilni glasovni tehniki. Vzrok 

lahko iščemo v spremembah študijskega programa in v različnih generacijah logopedov. 

(Trpkov, 2008) 

 

1.4.3.7 Glasovne motnje med medicinskimi sestrami 

Področje dela medicinske sestre je zdravstvena nega, ki je pomemben del zdravstvenega 

sistema v vsaki druţbi. Medicinska sestra (zdravstveni tehnik) je nosilka in izvajalka 

zdravstvene nege, ki jo definira Mednarodni svet medicinskih sester - International Council of 

Nurses - ICN in se glasi »Temeljna naloga medicinske sestre je krepitev zdravja, 

preprečevanje bolezni obnavljanje zdravja ter lajšanje trpljenja.« 

 »Zdravstvena nega obsega samostojno soodvisno in sodelujočo obravnavo posameznikov 

vseh starosti, druţin, skupin in skupnosti, bolnih in zdravih in v vseh okoljih. Ključne naloge 

so tudi zagovorništvo, spodbujanje varnega okolja, izobraţevanje, raziskovanje, sodelovanje 

pri oblikovanju zdravstvene politike ter sodelovanje v obravnavi pacientov in upravljanju 

zdravstvenih sistemov.« (Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 

2005)  
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Delo medicinske sestre spada v skupino poklicev, pri katerih je glasovna obremenitev visoka. 

Med zaposlenimi prevladujejo ţenske, ki delajo z otroki, starejšimi tudi naglušnimi bolniki. 

Vsakodnevno so izpostavljene okuţbam, hlapom čistil, razkuţil in plinov. 

V tujini je bilo narejenih nekaj raziskav, v katere so bile vključene tudi medicinske sestre. 

Na Finskem je bila leta 1992 narejena raziskava pojava glasovnih teţav med učitelji v vrtcih v 

primerjavi z medicinskimi sestrami. Ugotovili so, da učitelji pogosteje potrebujejo zdravljenje 

zaradi glasovnih teţav kot medicinske sestre. Visoke vokalne zahteve v šoli – veliki, slabo 

akustično oblikovani prostori, hrup v ozadju, velike skupine otok so vzrok za teţave pri 

učiteljih. Pogostost glasovnih teţav pri učiteljih je bila 12%, medicinske sestre pa so 

predstavljale kontrolno skupino in imele glasovne teţave bistveno manj pogosto (le 7% 

udeleţenk). (Pekkarinen, Himberg, Pennetti, 1992) 

Tudi raziskava iz leta 2001 je primerjala pogostost glasovnih teţav med učitelji (35%) in 

medicinskimi sestrami (15%). Podvojitev pojavljanja glasovnih teţav pri medicinskih sestrah 

gre pripisati spremembam pri delu, večjemu poudarku na komunikaciji z bolnikom. (Sala et 

al, 2001) 

 

1.5 GLASOVNA TERAPIJA 

 

Glasovna terapija je glavna ali spremljevalna terapija pri glasovnih motnjah in se začne po 

otorinolaringološkem pregledu in postavitvi diagnoze. V obravnavo se poleg logopeda po 

potrebi vključi tudi psiholog. Neugodne dejavnike, ki so privedli ali prispevali k razvoju 

glasovnih motenj moramo odpraviti ali vsaj omiliti. Izboljšati je potrebno bolnikovo glasovno 

tehniko. Bolnik mora pred začetkom glasovne terapije zaznati svojo napako, se z vajo naučiti 

pravilne tehnike, nato ta način utrditi. Bolnikova motivacija, veliko vztrajnosti in dela 

omogoči prenos naučenega v vsakdanje ţivljenje (Hočevar Bolteţar, 2008) 

Delavci zaposleni v poklicih z glasovno obremenitvijo se morajo zavedati tudi lastne  

odgovornosti za zdravje in dejavno pristopiti k njegovemu ohranjanju. 

 

Tehnike glasovne terapije 

Med tehnikami so najpogosteje navedene in uporabljene: 

 »Zaupni glas« 
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Tišje, rahlo zadihano in zaupno govorjenje. Zaradi krajšega stika med glasilkama, 

manjša obremenitev glasilk in manj napetosti v mišicah grla. 

 Resonančna glasovna terapija 

Bolnik se sprosti in lahkotno fonira, s slušno in taktilno kontrolo pa spremlja 

intenzivne spremembe pritiska in vibracije v obraznih kosteh in ustih. Glasilki sta 

rahlo primaknjeni. 

 Ročna masaţa grla 

Zmanjša preveliko napetost fonatornih mišic. To doseţemo z masaţo mišic, ki leţijo 

pred grlom in nad njim ob sočasnem potiskanju grla navzdol in vstran ter fonacijo.  

 Vaje za glasovno funkcijo 

Terapija je usmerjena v okrepitev in uravnavo posameznih grlenih mišic in 

uravnavanja zračnega toka med fonacijo. 

 Glasovna terapija po Lee Silvermanu 

 Cilj metode je povečati glasnost in izboljšati artikulacijo. Metoda se uporablja 

predvsem pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo. 

 Izzivna glasovna terapija 

Princip tehnike je preobremenjevanje mišic za dosego glasnosti, poln fonatorni obseg, 

večjo proţnost glasilk in daljši fonacijski čas. 

 Načini za  

 laţji začetek fonacije 

Kombinacija zehanja in vzdihljaja ob lahnem začetku fonacije samoglasnika /h/, 

zmanjša preveliko aktivnost mišic pri fonaciji. 

 Poudarna metoda (po Smith-u) 

Temelji na trebušno-preponskem dihanju, poudarjenem ritmičnem gibanju telesa in 

fonaciji. Vaje izvaja ob izrazito odprtem ţrelu. 

 Ţvečilna metoda (po Froeschelsu) 

Ţvečenje sprošča notranje in zunanje mišice grla in zmanjša napetost pri fonaciji. 

 Fonacija med vdihom 

Bolnik pride do normalne fonacije s kombinacija fonacije med vdihom in izdihom. 

 Refleksno ali vegetativno vedenje 

Skozi odkašljevanje, kašelj, grgranje, godrnjanje, smeh se pridobi glas (Hočevar 

Bolteţar, 2008) 
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1.6 GLASOVNA HIGIENA 

 

Skrb za glas lahko imenujemo tudi glasovna higiena ali glasovna nega. 

Glasovne obremenitve lahko zmanjšamo, in sicer tako, da: 

 uţivamo dovolj tekočin;  

Posledica, dehidracija, je zmanjšano izločanje sluzi, ki pokriva glasilki, zato pri                  

fonaciji nastane večje trenje med glasilkama in večje mehanske obremenitve. Premalo 

se navlaţi vdihani zrak, kar dodatno suši in draţi sluznico grla. Dnevno naj bi zauţili  

vsaj 1,5-2 litra vode. 

 se izogibamo snovem, ki draţijo sluznico dihal;  

      Draţeče snovi (nikotin, katran, čistila, lepila, plini...) povzročajo zadebelitev glasilk,      

            večjo maso glasilk, počasnejšo frekvenco nihanja glasilk in niţji glas. 

 izboljšamo mikroklimatske pogoje v prostoru (primerna temperatura, vlaţnost zraka in 

redna zračenost prostora); 

 izboljšamo akustične pogoje v prostoru (zmanjšanje govora v hrupu, pri govoru se 

pribliţamo sogovorniku); 

 prilagodimo glasovne obremenitve zmogljivostim (spoznati moramo svoje 

zmogljivosti in primerno razporediti glasovne obremenitve - govor, petje, smeh, 

kašljanje, odkašljevanje - preko dneva; 

 ne zlorabljajmo glasu (ne šepetamo, ne govorimo preglasno, ne kričimo, ne 

oponašamo ţivali, motorjev in ne pojemo preveč oz. izven svojega obsega); 

 med govorjenjem ali petjem stojimo /sedimo vzravnano; 

 smo pri govoru ali petju obrnjeni k poslušalcem; 

 glasove natančno oblikujemo, ne govorimo prehitro;  

Če povečamo razumljivost govora, zmanjšamo glasovne obremenitve, ker ne bo   

potrebno povedanega ponavljati.  

 pri govorjenju upoštevamo ločila, ne govorimo predolgo;  

Z upoštevanjem ločil imamo več časa za vdih in manj obremenjujemo glasilke. 

 spremenimo monolog v dialog; 

 glasovno obremenitev enakomerno porazdelimo preko dneva in tedna;  

 poskrbimo za telesno aktivnost; 

 ob hripavosti vokalnemu aparatu zagotovimo počitek; 
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 upoštevamo navodila za preprečevanje gastroezofagealnega refluksa in 

laringofaringealnega refluksa; 

Primerno je jesti večkrat dnevno manjše obroke, izogibati se sladki, mastni, začinjeni  

hrani, alkoholu, kavi, orehom, čebuli, česnu, paradiţniku in gaziranim pijačam. Vse te 

jedi povečajo izločanje ţelodčne kisline in oslabijo zapiranje spodnje poţiralnikove 

zaţemalke. Po jedi ne leţimo, se ne prepogibamo. Izogibamo se pretesnim oblačilom. 

Dvignemo tudi vzglavje leţišča, da bo vzglavje 12-15cm višje. (Hočevar Bolteţar, 

2008) 
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2.0 CILJ 
 

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pri svojem delu glasovno obremenjeni. Tako kot 

zdravnike bi jih lahko uvrstili v tretjo kategorijo po Koufmanu in Isaacsonu. Hripavost jih pri 

opravljanju poklica precej moti, vendar jim ga ne onemogoča opravljati. 

Doslej še ni bilo opravljene raziskave o glasovnih teţavah pri osebah, ki izvajajo zdravstveno 

nego. Namen in cilj raziskave diplomskega dela je ugotoviti pogostost glasovnih motenj pri 

medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih v Sloveniji ter vpliv neprimernih govornih 

navad, razvad, različnih bolezni, poznavanje glasovnih tehnik in higiene glasu na pogostost 

javljanja glasovnih teţav.  

 

3.0 HIPOTEZE 
 

H 1:  Vsaj 30% medicinskih sester ima občasno glasovne teţave. 

 

H 2:  Glasovna motnja se pogosteje pojavlja pri medicinskih sestrah in zdravstvenih 

tehnikih z neprimernimi govornimi navadami. 

 

H 3: Pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih z glasovno motnjo je več kadilk kot 

pri medicinskih sestrah brez glasovnih teţav. 

 

H 4: Glavni vzrok za hripavost pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih je 

prebolevanje okuţb dihal. 

 

H 5: Pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih z glasovnimi motnjami je bolj pogost 

gastroezofagealni refluks kot pri medicinskih sestrah brez glasovnih motenj. 

 

H 6:  Glasovna motnja se pogosteje pojavlja pri medicinskih sestrah, ki so glasovno 

obremenjene na delovnem mestu in doma. 

 

H 7:  Medicinske sestre in zdravstveni tehniki niso seznanjeni z glasovno higieno. 
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4.0 METODOLOGIJA 
 

4.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 

 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo in kavzalno neeksperimentalno 

metodo. Z deskriptivno metodo spoznavamo pedagoško polje na nivoju vprašanja, kakšno (in 

v zvezi s tem tudi kolikšno) je nekaj – opišemo stanje, ne da bi ga vzročno pojasnjevali. 

Sagadin meni, da gre pri neeksperimentalnih empiričnih raziskavah, pri katerih dosegamo 

poleg deskriptivnega tudi kavzalni nivo spoznavanja, za rabo deskriptivne ter 

neeksperimentalne kavzalne metode. (Sagadin, 1993) 

 

4.2 INSTRUMENTARIJ 

 

Vprašalnik za medicinske sestre in zdravstvene tehnike kot raziskovalni instrument je bil 

sestavljen na podlagi teoretičnih izhodišč o glasovnih motnjah. Za zbiranje podatkov je bil 

oblikovan anketni vprašalnik (Priloga št.1). Vprašalnik je imel v začetnem delu vprašanja za 

pridobitev splošnih podatkov o spolu, starosti in delovni dobi. V drugem delu vprašalnika so 

bila vprašanja zaprtega tipa o glasovni obremenjenosti pri delu ali doma, o glasovnih navadah 

(glasno, hitro govorjenje), boleznih (pljučne bolezni, alergija, gastroezofagealni refluks) in 

razvadah (kajenje), ki lahko vplivajo na glas, o pogostnosti glasovnih teţav, o vzroku za njih 

in kdaj so se pojavile glede na opravljanje poklica. Medicinske sestre in tehniki so odgovarjali 

tudi na vprašanja, ali so bili zaradi hripavosti ţe v bolniškem staleţu, ali so ob hripavosti 

glasovno počivali in ali so v času študija dobili informacije o glasovni (vokalni) tehniki.  

 

 

4.3 POSTOPEK PRIDOBIVANJA PODATKOV 

 

Anketni vprašalnik smo poslali v zdravstvene domove po Sloveniji: Vprašalnik je bil 

razposlan in vrnjen po običajni pošti. Vprašalnikom so bile priloţene pisemske ovojnice s 

poštno znamko in naslovom za vrnitev izpolnjenih vprašalnikov. Izpolnile so ga medicinske 

sestre in zdravstveni tehniki. Od 156 razdeljenih vprašalnikov smo prejeli 106 izpolnjenih, 

torej 67,95 %. Anketiranje je bilo prostovoljno, pisno ter anonimno in je potekalo v mesecu 

januarju 2013. 
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4.4 VZOREC 

 

Vzorec predstavlja 106 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki so zaposleni v 

zdravstvenih domovih po Sloveniji. 

 

Vzorec je neslučajnostni – namenski.  

 

Spol 

V vzorec je bilo vključenih 97 ţensk in 9 moških. Slika 2. 

 

Slika 2: Spol anketirancev 

 

 

Starost 

Povprečna starost anketirancev znaša 42,60 let, standardni odklon je 0,28. Najmlajša 

anketirana oseba ima 22 let, najstarejša pa 58 let. Večina anketiranih je starih med 35 in 50 

let. Deleţa tistih anketirancev, ki so mlajši od 35 let, in tistih, ki so starejši od 50 let, sta 

podobna. Slika 3. 
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Slika 3: Starost anketirancev 

 

 

Delovna doba 

Povprečna delovna doba anketirancev znaša 22,1 let, standardni odklon je 9,07 let. Razpon 

znaša od enega leta do 38 let. Večina anketirancev ima med 11 in 20 leti delovne dobe, deleţa 

tistih, ki imajo 10 let ali manj delovne dobe oziroma tistih, ki imajo več kot 30 let delovne 

dobe, pa sta enaka. Manj kot deset let delovne dobe in več kot 30 let delovne dobe ima 21 

anketirancev, 21 jih ima med 11 in 20 leti, 43 pa jih ima med 21 in 30 let delovne dobe. Slika 

4. 

Slika 4: Delovna doba 

 

 

 

19,8 % 
19,8 % 

19,8 % 

40,6 % 
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4.5 SPREMENLJIVKE 

 

V diplomskem delu so upoštevane naslednje spremenljivke: 

 spol anketirancev, 

 starost anketirancev, 

 delovna doba anketirancev, 

 glasovna obremenitev v sluţbi, 

 glasen govor, 

 hripavost 

 kričanje, 

 hiter govor, 

 odkašljevanje, 

 glasovna obremenitev na delovnem mestu, 

 glasovna obremenitev doma in v prostem času, 

 kajenje, 

 alergijske bolezni, 

 gastroezofagealni refluks, 

 glasovne teţave v celi karieri, 

 glasovne teţave v zadnjem letu, 

 bolniški staleţ zaradi glasovnih teţav, 

 uţivanje kave, 

 uţivanje vode, 

 pouk o vokalni tehniki. 
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4.6 NAČINI VREDNOTENJA 

 

Tabela 3: Načini vrednotenja spremenljivk 

 

Spremenljivke 
Vrednotenja 

Opisno Numerično 

 spol 

 starost 

 delovna doba 

 glasovna obremenitev na delovnem 

mestu 

 glasovna obremenitev doma 

 vzrok hripavosti 

 

 

 glasen govor 

 kričanje 

 hitro govorjenje 

 kajenje 

 bolezni dihal 

 gastroezofagealni refluks 

 glasovne teţave v celi karieri 

 hripavost v zadnjem delu 

 pouk o vokalni tehniki med študijem 

 glasovni počitek ob hripavosti 

 glasovne teţave ţe pred opravljanjem 

poklica 

 uţivanje vode 

 uţivanje kave 

 odkašljevanje 

 bolniški staleţ 

 

moški, ţenski 

 

 

 

da, ne 

da, ne 

glasovni napor, 
okuţba dihal, 
drugo 

da, ne 

da, ne 

da, ne 

da, ne 

da, ne 

da, ne 

da, ne, pogosto 

da, ne, pogosto 

da, ne 

da, ne 

da, ne 

da, ne 

da, ne 

da, ne 

da, ne 

 

leta 

leta  

dni na teden 
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4.7 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Z anketiranjem zbrane podatke smo obdelali kvantitativno, s pomočjo SPSS 20.0. programa. 

Najprej smo v program vnesli spremenljivke in vse rezultate anket. Preverili smo zanesljivost 

anketnega vprašalnika s Crombachovim koeficientom alfa, ki je v našem primeru 0,532 in 

potrjuje zanesljivost.  

Nadaljevali smo z izračunavanjem opisne statistike. Najprej smo s Kolmogorov – Smirnov 

testom izračunali normalnost spremenljivk in ugotovili, da so spremenljivke v vzorcu 

normalno porazdeljene. Nadaljevali smo z deskriptivno statistiko. Izračunali smo aritmetične 

sredine, frekvence in odstotke. 

Za preverjanje hipotez smo uporabili hi-kvadrat test ter t-test. Upoštevali smo statistično 

značilno razliko v primeru, če je bil p <0.05.  

 

5.0 REZULTATI 
 

V raziskavi smo ugotavljali pogostost glasovnih motenj pri medicinskih sestrah in 

zdravstvenih tehnikih v Sloveniji ter vpliv neprimernih govornih navad, razvad, različnih 

bolezni, poznavanje glasovnih tehnik in higiene glasu na pogostost javljanja glasovnih teţav.  

 

 

 

 

5.1 REZULTATI VPRAŠALNIKA 

 

 

Delo v ambulanti – število dni 

Velika večina anketiranih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov vseh pet dni v tednu 

dela v ambulanti, dve pa celo šest dni. Ostali niso vsak dan v ambulanti. Povprečno število 

dni dela v ambulanti za naš vzorec tako znaša 4,8 . Tabela 4. 
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Tabela 4: Število dni v tednu, ko sestre delajo v ambulanti 

 Število dni v 

ambulanti 
Število Odstotek 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

1 1 0,9 

4,8 0,68 

2 1 0,9 

3 6 5,7 

5 96 90,6 

6 2 1,9 

Skupaj 106 100 

     

 

Delo v ambulanti – število ur z glasovno obremenitvijo na dan 

 

Sestre v povprečju govorijo dnevno 8,7 ur, najmanj 5 ur, ena oseba pa je navedla, da mora 

govoriti celo 18 ur na dan, kar je nekoliko vprašljivo (napaka pri izpolnjevanju vprašalnika?). 

Tabela 5. 

 

Tabela 5: Število ur dnevno, ko morajo sestre govoriti 

 Število ur 

glasovne 

obremenitve 

Število Odstotek 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

5 11 10,4 

8,7 2,99 

6 8 7,5 

7 8 7,5 

8 53 50 

9 1 0,9 

10 6 5,7 

12 5 4,7 

15 12 11,3 

16 1 0,9 

18 1 0,9 

Skupaj 106 100 
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Hripavost v zadnjem letu 

 

53 anketiranih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov navaja, da so bili v zadnjem letu 

hripavi, 10 celo pogosto. Slika 5. 

 

Slika 5: Hripavost v zadnjem letu 

 

 

 

 

 

Hripavost v celotni karieri 

 

12 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov navaja, da niso bili nikoli hripavi od začetka 

dela v svojem poklicu, 67 jih navaja, da so bili občasno in 27 medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov navaja, da pogosto. 

Deleţ sester, ki so bile v zadnjem letu pogosto hripave, je torej nekoliko višji kot deleţ sester, 

ki so bile pogosto hripave v času cele svoje kariere. Sliki 5 in 6. 
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Slika 6: Hripavost v celotni karieri 

 

 

 

Kdaj so se teţave z glasom pojavile 

 

Le 10 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je navedlo, da so imeli teţave z glasom ţe 

pred nastopom svojega poklica, preostalih 96 pa jih ni imelo. Slika 7. 

 

 

Slika 7: Teţave z glasom pred nastopom svojega poklica 
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Znanje o glasovni (vokalni) tehniki 

Na vprašanje »Ali ste v času študija kdaj poslušali predavanja o glasovni (vokalni) tehniki?«  

je le 12 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov navedlo pritrdilno, ostalih 94 pa niso 

imeli predavanj na to temo. Slika 8. 

 

Slika 8: Ali so imele sestre v času študija predavanje o glasovni tehniki? 

 

Bolniški staleţ in hripavost 

Na vprašanje »Ali ste ţe morali na bolniški staleţ zaradi hripavosti?« je le 15 anketirancev 

odgovorilo pritrdilno, 91 anketirancev pa zaradi hripavosti ni ostalo doma. Slika 9. 

  

Slika 9: Bolniški staleţ zaradi hripavosti 
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Vzroki za nastanek hripavosti 

Večina anketirancev navaja razlog za hripavost prebolevanje okuţbe dihal - 47 oseb. Na 

drugem mestu med vzroki za nastanek hripavosti je glasovni napor, navaja ga 16 

anketirancev, preostalih 11 pa je navedlo druge razloge za glasovne teţave. 32 anketirancev 

pa ni navedlo vzroka. Slika 10. 

 

Slika 10: Razlogi za nastanek hripavosti 

 

 

Glasovni počitek ob hripavosti 

Le 32 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ima ob hripavosti glasovni počitek, 

preostalih 74 anketirancev pa ne. Slika 11. 

 

Slika 11: Glasovni počitek ob hripavosti  
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Govorne navade in obremenitev glasilk izven dela 

 

Medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom smo zastavili še nekaj vprašanj, ki se 

nanašajo na govorne navade in obremenitve njihovega glasu. Nekaj več kot polovica 

anketirancev – 55 jih navaja, da glasno govorijo, 17 jih pogosto kriči, 42 jih hitro govori in 14 

anketirancev ima glasovne obremenitve tudi v prostem času (pevski zbor itd.). Slika 12. 

 

Slika 12: Govorne navade in obremenitve glasu izven dela 

 

 

39 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov navaja, da se pogosto odkašljujejo. Slika 13. 

 

Slika 13: Pogosto odkašljevanje 
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Razvade in uţivanje tekočine 

 

Slaba petina (20 oseb) medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov kadi. Večina med njimi jih 

kadi ţe od 11 do 20 let. Večina kadilk kadi več kot 10 cigaret dnevno. Tabela 6 in tabela 7, 

slika 14. 

 

Slika 14: Kajenje 

 

 

Tabela 6: Število pokajenih cigaret na dan  

 

 

 

 

 

 

Tabela 7: Število let kajenja.. 

 

 

 

 

 

 

Število cigaret dnevno Število Odstotek 

do 10 8 40% 

nad 10 12 60% 

skupaj 20 100% 

Število let kajenja Število Odstotek 

manj kot 10 let 5 25% 

od 11 do 20 let 10 50% 

več kot 21 let 5 25% 

Skupaj 20 100% 
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Skoraj štiri desetine anketiranih medicinskih sester (42 oseb) popije več kot dve skodelici 

kave dnevno. Velika večina medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov (99 oseb) zauţije 

vsaj 1 liter tekočine dnevno. Slika 15. 

 

Slika 15: Pitje kave, pitje tekočine 

 

Zdravstveni problemi 

 

Več kot četrtina medicinskih sester (30) navaja, da imajo teţave z gastroezofagelanim 

refluksom. 16 pa jih ima astmo oziroma alergijski rinitis ali kakšno drugo alergijsko obolenje. 

Slika 16. 

 

Slika 16: Zdravstveni problemi 
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6.0 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

V diplomskem delu smo preverjali sedem hipotez.  

 

HIPOTEZA 1: Več kot 30% medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ima občasno 

glasovne teţave. 

Pogostnost glasovnih teţav v celotni karieri in v zadnjem letu je prikazana v Tabeli 8 in 9. 

 

Tabela 8: Glasovne motnje pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih v celotni karieri 

 

Glasovne motnje 

v celotni karieri 
Število Deleţ v % 

DA 67 63,2% 

NE 39 36,8% 

Skupaj 106 100% 

 

Tabela 9: Glasovne motnje pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih v zadnjem letu 

 

Glasovne motnje 

v zadnjem letu 
Število Deleţ v % 

DA 53 50% 

NE 53 50% 

Skupaj 106 100% 

 

Deleţ medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki so imeli v preteklem letu glasovne 

motnje, znaša 50 %. Deleţ medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki so imeli glasovne 

motnje v celotni karieri, znaša 63,2% .Rezultati ankete med medicinskimi sestrami in 

zdravstvenimi tehniki kaţejo, da hipotezo 1 lahko potrdimo. 
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HIPOTEZA 2: Glasovna motnja se pogosteje pojavlja pri medicinskih sestrah in 

zdravstvenih tehnikih z neprimernimi govornimi navadami. 

 

Pri preverjanju hipoteze smo uporabili sledeče pare spremenljivk:  

 hripavost v zadnjem letu in v celotni karieri: 

 glasno govorjenje; 

 

 hripavost v zadnjem letu in v celotni karieri; 

 pogostost kričanja; 

 

 hripavost v zadnjem letu in v celotni karieri; 

 pogostost hitrega govorjenja. 

 

Tabela 10: Glasno govorjenje in hripavost v zadnjem letu 

  

      

Hripavost v 

zadnjem letu Skupaj 

da ne 

Glasno 

govorjenje 

da 
Število 29 26 55 

Odstotek 52,7% 47,3% 100,0% 

ne 
Število 24 27 51 

Odstotek 47,1% 52,9% 100,0% 

Skupaj 
Število 53 53 106 

Odstotek 50,0% 50,0% 100,0% 

hi-kvadrat 0,340 

število prostostnih stopenj 1 

p 0,560 

 

 

Iz rezultata izhaja ugotovitev, da ne obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti 

pojavljanja hripavosti med medicinskih sestrami, ki se posluţujejo glasnega govorjenja, in 

tistimi, ki se tega ne posluţujejo (χ2 = 0,340, p = 0,560).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Žirovec Petra; diplomsko delo 
 

- 60 - 
 

Tabela 11: Glasno govorjenje in hripavost v celotni karieri 

      

Hripavost v 

celotni karieri Skupaj 

da ne 

Glasno 

govorjenje 

da 
Število 39 16 55 

Odstotek 70,9% 29,1% 100% 

ne 
Število 28 23 51 

Odstotek 54,9% 45,1% 100% 

Skupaj 
Število 67 39 106 

Odstotek 63,2% 36,8% 100% 

hi-kvadrat 2,916 

število prostostnih stopenj 1 

p 0,088 

 

 

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki so bili v celotni karieri občasno ali pogosto 

hripavi, se po pogostnosti glasnega govorjenja statistično ne ločijo od medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov, ki v celotni karieri niso bili hripavi (χ2 = 2,916, p = 0,088). 

 

 

Tabela 12: Kričanje in hripavost v zadnjem letu 

     

Hripavost v 

zadnjem letu Skupaj 

da ne 

 Kričanje 

da 
Število 11 6 17 

Odstotek 64,7% 35,3% 100,0% 

ne 
Število 42 47 89 

Odstotek 47,2% 52,8% 100,0% 

Skupaj 
Število 53 53 106 

Odstotek 50,0% 50,0% 100,0% 

hi-kvadrat 1,751 

število prostostnih stopenj 1 

p 0,186 
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Medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki so bili v zadnjem letu občasno ali pogosto hripavi, 

se po pogostnosti kričanja statistično ne ločijo od medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, 

ki v zadnjem letu niso bili hripavi. (χ2 = 1,751 p = 0,186). 

 

Tabela 13: Kričanje in hripavost v celotni karieri 

     

Hripavost v 

celotni karieri Skupaj 

da ne 

 Kričanje 

da 
Število 12 5 17 

Odstotek 70,6% 29,4% 100,0% 

ne 
Število 55 34 89 

Odstotek 61,8% 38,2% 100,0% 

Skupaj 
Število 67 39 106 

Odstotek 63,2% 36,8% 100,0% 

hi-kvadrat 0,474 

število prostostnih stopenj 1 

p 0,491 

 

 

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki so bili v celotni karieri občasno ali pogosto 

hripavi, se po pogostnosti kričanja statistično značilno ne ločijo od medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov, ki v celotni karieri niso bili hripavi. (χ2 = 0474, p = 0,491). 
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Tabela 14: Hitro govorjenje in hripavost v zadnjem letu 

     

Hripavost v 

zadnjem letu Skupaj 

da ne 

Hitro 

govorjenje 

da 
Število 28 14 42 

Odstotek 66,7% 33,3% 100,0% 

ne 
Število 25 39 64 

Odstotek 39,1% 60,9% 100,0% 

Skupaj 
Število 53 53 106 

Odstotek 50% 50% 100,0% 

hi-kvadrat 7,340 

število prostostnih stopenj 1 

p 0,007 

 

 

Iz raziskave izhaja, da je bilo več hripavih v zadnjem letu med tistimi medicinskimi sestrami, 

ki hitro govorijo, kot med tistimi, ki se ne posluţujejo hitrega govorjenja.  

 

Iz rezultata statistične analize izhaja, da se glede hitrega govorjenja medicinske sestre in 

zdravstveni tehniki, ki so bili v zadnjem letu hripavi, statistično značilno ločijo od tistih, ki 

niso bili hripavi (p=0,007).  
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Tabela 15: Hitro govorjenje in hripavost v celotni karieri 

   

Hripavost v 

celotni karieri Skupaj 

da ne 

Hitro 

govorjenje 

da 
Število 30 12 42 

Odstotek 71,4% 28,6% 100% 

ne 
Število 36 28 64 

Odstotek 56,3% 43,7% 100% 

Skupaj 
Število 66 40 106 

Odstotek 62,3% 37,7% 100% 

hi-kvadrat 2,203 

število prostostnih stopenj 1 

p 0,138 

 

 

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki so bili v celotni karieri hripavi, se glede hitrega 

tempa govora statistično ne ločijo od medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki v celotni 

karieri niso bili hripavi (χ2 = 2,203, p = 0,138). 

 

Hipotezo 2 smo zavrnili.  

Zavrnili smo jo zaradi tega, ker se je hiter tempo govora pojavljal statistično pomembno 

pogosteje samo pri tistih osebah, ki so bile hripave v zadnjem letu, v primerjavi z osebami, ki 

glasovnih teţav v zadnjem letu niso imele, ne pa tudi pri tistih, ki so navajale glasovne teţave 

v celotni karieri. Če bi bilo hitro govorjenje zelo pomemben rizični dejavnik za pojav 

glasovnih teţav, bi se nedvomno statistično pomembno pojavljalo tudi pri tistih, ki so navajali 

glasovne teţave v celotnem delovnem obdobju. Glede glasnega govorjenja in kričanja se 

podskupini medicinskih sester in tehnikov z glasovnimi teţavami in tistih brez glasovnih 

teţav nista statistično značilno razlikovali.  
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HIPOTEZA 3: Pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih z glasovno motnjo je 

več kadilcev kot pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih brez glasovnih teţav. 

 

Primerjali smo število kadilcev med podskupinama medicinskih sester in tehnikov glede na 

pojav hripavosti v zadnjem leti in tudi pojav hripavosti v celotni karieri. 

 

Tabela 16: Kajenje in hripavost v zadnjem letu 

   

Hripavost v 

zadnjem letu Skupaj 

da ne 

 Kajenje 

da 
Število 

10 10 20 

Odstotek 
50,0% 50,0% 100,0% 

ne 
Število 

43 43 86 

Odstotek 
50,0% 50,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 

53 53 106 

Odstotek 
50,0% 50,0% 100,0% 

hi-kvadrat 0,000 

število prostostnih stopenj 1 

p 1,000 

 

 

Iz raziskave izhaja, da se medicinske sestre in tehniki z glasovnimi teţavami in brez njih v 

zadnjem letu ne ločijo glede na število kadilcev med njimi (P=1,000).  
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Tabela 17: Kajenje in hripavost v celotni karieri 

   

Hripavost v 

celotni karieri Skupaj 

da ne 

 Kajenje 

da 
Število 17 3 20 

Odstotek 85,0% 15,0% 100% 

ne 
Število 50 36 86 

Odstotek 58,1% 41,9% 100% 

Skupaj 
Število 67 39 106 

Odstotek 63,2% 36,8% 100% 

hi-kvadrat 5,034 

število prostostnih stopenj 1 

p 0,025 

 

 

Iz raziskave izhaja, da se pri tistih medicinskih sestrah, ki so navedle, da kadijo, v večji meri, 

pojavlja hripavost v celotnem delovnem obdobju kot pri tistih medicinskih sestrah, ki ne 

kadijo.  

 

Iz rezultatov statistične analize izhaja, da se podskupini medicinskih sester in tehnikov z 

glasovnimi motnjami in brez njih v celotnem obdobju kariere značilno ločita glede števila 

kadilcev med njimi (p=0,025). Kajenje je torej rizični dejavnik za pojav glasovnih teţav v 

celotni delovni karieri.  

 

Hipotezo 3 smo sprejeli.  

Razlike v številu kadilcev so bile prisotne pri primerjavi podskupin glede na hripavost v 

celotni karieri, kar predstavlja bistveno daljše obdobje kot le zadnje leto.  
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HIPOTEZA 4: Glavni vzrok za hripavost pri medicinskih sestrah in zdravstvenih 

tehnikih je prebolevanje okuţb dihal. 

 

 

Tabela 18: Vzrok za pojav glasovnih teţav 

Nastanek hripavosti Število Deleţ v % 

Ob glasovnem naporu 17 23% 

Ob prebolevanju infekta 47 63,5% 

Drugo 10 13,5% 

Skupaj 74 100% 

 

Kot lahko razberemo iz tabele 18, je 63,5 % medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 

navedlo razlog za hripavost prebolevanje infekta, 23,0 % glasovni napor, le 13,5 % pa druge 

razloge.  

 

Hipotezo 4 torej potrdimo. 

Okuţbe dihal spadajo med najpogostejša vzroke za pojav hripavosti.  
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HIPOTEZA 5: Pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih z glasovnimi motnjami 

je bolj pogost gastroezofagealni refluks kot pri medicinskih sestrah in zdravstvenih 

tehnikih brez glasovnih motenj. 

 

 

 

Tabela 19: Gastroezofagealni refluks in hripavost v zadnjem letu 

      

Hripavost v 

zadnjem letu Skupaj 

da ne 

Teţave z 

ţelodcem 

da 
Število 17 13 30 

Odstotek 56,7% 43,3% 100% 

ne 
Število 36 40 76 

Odstotek 47,4% 52,6% 100% 

Skupaj 
Število 53 53 106 

Odstotek 50,0% 50,0% 100,0% 

hi-kvadrat 0,744 

število prostostnih stopenj 1 

p 0,388 

 

 

 

Iz raziskave izhaja, da med medicinskimi sestrami in tehniki, ki so bili hripavi v zadnjem letu, 

ni pomembno več takih, ki so imeli teţave z ţelodcem in gastroezofagelanim refluksom, kot 

med sestrami in tehniki brez glasovnih teţav v zadnjem letu sluţbovanja (p=0,388).  
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Tabela 20: Gastroezofagealni refluks in hripavost v celotni karieri 

 

      

Hripavost v 

celotni karieri Skupaj 

da ne 

Teţave z 

ţelodcem 

da 
Število 18 12 30 

Odstotek 60,0% 40,0% 100% 

ne 
Število 49 27 76 

Odstotek 64,5% 35,5% 100% 

Skupaj 
Število 67 39 106 

Odstotek 63,2% 36,8% 100% 

hi-kvadrat 0,185 

število prostostnih stopenj 1 

p 0,667 

 

 

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki so bili v celotni karieri občasno ali pogosto 

hripavi, se po pogostnosti gastroezofagealnega refluksa ne ločijo od medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov, ki v zadnjem letu niso bili hripavi (p=0,667). 

 

 

Hipotezo 5 smo zavrnili. 

Pri medicinskih sestrah z glasovnimi motnjami je bilo nekaj več oseb z gastroezofagealnim 

refluksom kot pri medicinskih sestrah brez glasovnih motenj, vendar statistično značilne 

razlike ni bilo.  
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HIPOTEZA 6: Glasovna motnja se pogosteje pojavlja pri medicinskih sestrah, ki so 

glasovno obremenjene na delovnem mestu in doma 

 

 

Tabela 21: Glasovna obremenitev v prostem času in hripavost v zadnjem letu 

   

Hripavost v 

zadnjem letu Skupaj 

da ne 

Glasovna 

obremenitev v 

prostem času 

da 
Število 

8 6 14 

Odstotek 
57,1% 42,9% 100,0% 

ne 
Število 

45 47 92 

Odstotek 
48,9% 51,1% 100,0% 

Skupaj 
Število 

53 53 106 

Odstotek 
50,0% 50,0% 100,0% 

hi-kvadrat 0,329 

število prostostnih stopenj 1 

P 0,566 

 

 

Iz tabele izhaja, da so medicinske sestre, ki so glasovno obremenjene v prostem času, v 

malenkosti višji meri odgovorile, da so bile hripave v zadnjem letu. Iz rezultatov statistične 

analize pa izhaja, da ne obstajajo statistično značilne razlike v pogostosti pojavljanja 

glasovnih motenj v zadnjem letu, glede na to, ali so medicinske sestre glasovno obremenjene 

v prostem času ali pa ne (p=0,566).  
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Tabela 22: Glasovna obremenitev v prostem času in hripavost v celotni karieri 

   

Hripavost v 

celotni karieri Skupaj 

da ne 

Glasovna 

obremenitev v 

prostem času 

da 
Število 

10 4 14 

Odstotek 
71,4% 28,6% 100,0% 

ne 
Število 

57 35 92 

Odstotek 
62,0% 38,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 

67 39 106 

Odstotek 
63,2% 36,8% 100,0% 

hi-kvadrat 0,469 

število prostostnih stopenj 1 

P 0,494 

 

Tabela nam prikazuje, da tudi tukaj obstajajo majhne razlike med pogostostjo hripavosti v celi 

karieri glede na glasovno obremenitev v prostem času. Medicinske sestre, ki so glasovno 

obremenjene v prostem času, so v malenkosti višji meri odgovorile, da so ţe bile hripave v 

celotni karieri.  

 

Iz rezultatov statistične analize pa izhaja, da ne obstajajo statistično značilne razlike glede na 

glasovne obremenitve v prostem času. med medicinskimi sestrami, pri katerih so se pojavljale 

glasovne teţave v celotni karieri in tistimi brez glasovnih teţav. (p=0,494)  

 

Hipotezo 6 smo zavrnili. 
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HIPOTEZA 7: Medicinske sestre in zdravstveni tehniki niso seznanjeni z glasovno 

higieno 

 

Tabela 23: Seznanjenost z glasovno higieno in terapijo 

 

Seznanjenost z glasovno higieno 

in terapijo 

Število Deleţ v % 

Da 12 11,3% 

Ne 94 88,7% 

Skupaj 106 100% 

 

 

Deleţ medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki niso seznanjene z glasovno higieno in 

terapijo, znaša kar 88,7%, le 11,3% medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je 

seznanjenih z glasovno higieno in terapijo. 

 

Hipotezo 7 lahko sprejmemo. 

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki v času študija niso poslušali predavanja o glasovni 

(vokalni) tehniki. 
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7.0 POVZETEK HIPOTEZ IN RAZPRAVA 
 

Motnje glasu imajo ne glede na izvor enak skupni znak, to je spremenjen ali omejen glas, ki 

negativno vpliva na kvaliteto komunikacije, saj oteţuje ali onemogoča glasovno izraţanje 

njegovega lastnika, moti pa tudi poslušalca. Z izrazom glasovna motnja označujemo odklon 

na področju tvorjenja glasu, tj. fonacije, ki jo zaznamo s sluhom kot zvočno spremembo glasu 

z delno ali popolno izgubo prozodijskih elementov govora. 

Glasovne motnje se v odrasli dobi pojavljajo ne glede na spol, raso in starost ter vplivajo na 

številna področja človekovega ţivljenja. V slovenskem prostoru raziskave o glasovnih 

motnjah pri medicinskih sestrah še nimamo. 

Z raziskavo smo ţeleli ugotoviti pogostost glasovnih motenj pri medicinskih sestrah in 

zdravstvenih tehnikih v Sloveniji ter vpliv neprimernih govornih navad, razvad, različnih 

bolezni, poznavanje glasovnih tehnik in higiene glasu na pogostost javljanja glasovnih teţav.  

 

V raziskavo je bilo vključenih 106 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki so 

zaposleni v zdravstvenih domovih po Sloveniji. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega 

vprašalnika.  

 

Ob zaključku ţelimo rezultate smiselno povezati in jih sistematično urediti. Iz tega razloga jih 

posebej izpostavljamo in jih obenem na kratko in strnjeno predstavljamo. Tabela 24. 
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Tabela 24: Hiter pregled potrjenih in ovrţenih hipotez 

HIPOTEZA 

POTRJENA 

 
                   HIPOTEZE 

HIPOTEZA 

OVRŢENA 

 H 1: Vsaj 30% medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov ima občasno glasovne teţave. 

 

 H 2: Glasovna motnja se pogosteje pojavlja pri 

medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih z 

neprimernimi govornimi navadami. 

 

 

 

H 3: Pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih 

z glasovno motnjo je več kadilcev kot pri 

medicinskih sestrah in tehnikih brez glasovnih 

teţav. 

 

 

 

 

H 4: Glavni vzrok za hripavost pri medicinskih 

sestrah in zdravstvenih tehnikih je prebolevanje 

okuţb dihal. 

 

 H 5: Pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih 

z glasovnimi motnjami je bolj pogost 

gastroezofagealni refluks kot pri medicinskih 

sestrah brez glasovnih motenj. 

 

 

 

 H 6: Glasovna motnja se pogosteje pojavlja pri 

medicinskih sestrah, ki so glasovno 

obremenjene na delovnem mestu in doma. 

 

 

 H 7: Medicinske sestre in zdravstveni tehniki niso 

seznanjena z glasovno higieno in terapijo. 

 

 

Podatki so zanimivi in potrjujejo našo tezo, da glasovna motnja vpliva na vsa področja 

človekovega delovanja in da se pogosto pojavlja med medicinskimi sestrami in zdravstvenimi 

tehniki. 

 

Pri preverjanju prve hipoteze smo ugotovili, da je 63,2% medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov ţe bilo hripavih v svoji poklicni karieri, v zadnjem letu jih je bilo hripavih 50%. V 

raziskavah o glasovnih motnjah pri zdravnikih in pedagoških delavcih je skoraj polovica 

zdravnikov imela glasovne teţave v zadnjem letu svojega dela, kar je primerljivo s 
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pogostostjo glasovnih teţav pri pedagoških delavcih. (Šereg Bahar, Soklič Košak, Hočevar 

Bolteţar, 2012) Tudi raziskava pri duhovnikih je pokazala, da je 68% vseh duhovnikov 

navedlo glasovne teţave v tekočem letu, 86% jih je imelo glasovne teţave v celotni delovni 

dobi in kar 16% je imelo teţavo zelo pogosto. (Hočevar Bolteţar, 2009) Anketa je pokazala 

da ima tudi 42,3% logopedov teţave z glasom enkrat letno ali pogosteje. (Škofič, 2004) 

Lahko ugotovimo, da se v vseh poklicnih skupinah glasovne motnje pojavljajo v podobnih 

odstotkih, ki so zelo visoki in bi jih zato lahko uvrstili v tretjo kategorijo po Koufmanu in 

Isaacsonu, 1991.  

Pri drugi hipotezi nas je zanimalo, ali neprimerne govorno navade, kot so glasno govorjenje, 

hitro govorjenje in kričanje vplivajo na pojav hripavosti. Rezultati so pokazali, da se 

neprimerne govorne navade sicer pojavljajo pogosteje pri osebah z glasovnimi teţavami, 

vendar pa so bile razlike statistično premajhne, da bi hipotezo lahko potrdili. Statistično 

pomembne so se razlike pokazale samo glede hitrega govorjenja pri primerjavi medicinskih 

sester in tehnikov z glasovnimi motnjami v zadnjem letu in tistih brez njih. 

 

Tudi kajenje se je pokazal kot eden izmed pomembnih vzrokov za nastanek glasovnih motenj, 

saj se je tretja hipoteza »Pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih z glasovno motnjo je 

več kadilcev kot pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih brez glasovnih teţav« 

potrdila. Glede na to, da je skoraj 79% kadilcev med medicinskimi sestrami in zdravstvenimi 

tehniki navedlo, da kadijo več kot 10 let in da tudi več kot 80% v raziskavo vključenih 

medicinskih sester in tehnikov dela ţe več kot 10 let v svojem poklicu in ima glasovne teţave, 

lahko povzamemo, da je kajenje zelo pomemben dejavnik tveganja za nastanek hripavosti.  

 

Hipotezo štiri o respiratorni okuţbi kot najpomembnejšem vzroku za nastanek glasovnih teţav 

pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih smo potrdili. Kot eden izmed moţnih 

dejavnikov, ki poslabšujejo kvaliteto glasu, se je pokazalo pogosto prebolevanje okuţb dihal. 

63,5% medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je navedlo razlog za hripavost 

prebolevanje infekta, 23,0% glasovni napor, le 13,5% pa druge razloge. Pri pedagoških 

delavcih je pri 33% oseb hripavost nastala kot posledica okuţbe. (Soklič, Hočevar Bolteţar, 

2004) Pri zdravnikih so se glasovne teţave pojavljale najpogosteje prav ob prebolevanju 

respiratornih okuţb – pri 58,6%. (Šereg Bahar, Soklič Košak, Hočevar Bolteţar, 2012) Prav 

tako se je pri 36% duhovnikih hripavost pojavila ob prebolevanju okuţbe. (Hočevar Bolteţar, 

2009) Glede na to, da so udeleţenci naše raziskave delali v ambulantah in torej imeli 
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praktično vsakodneven stik z bolnimi ljudmi, tudi osebami z respiratornimi infekti, je 

razumljivo, da so imeli veliko moţnost tudi sami zboleti. Na podlagi dobljenih rezultatov bi 

priporočili vsem medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki delajo neposredno z 

osebami, ki prebolevajo nalezljive respiratorne bolezni, da se zavedajo moţnosti okuţbe in 

poskrbijo za čim boljšo zaščito pred moţnimi infekti.  

. 

Hipoteza pet je pokazala, da gastroezofagealni refluks ni bistveno vplival na pojav hripavosti. 

Nasprotno so raziskave pri duhovnikih in zdravnikih pokazale statistično več oseb z znaki 

gastroezofagealnega refluksa med hripavimi kot med tistimi brez glasovnih teţav. (Šereg 

Bahar, Soklič Košak, Hočevar Bolteţar, 2012; Hočevar Bolteţar, 2009) 

 

Hipoteza šest se je glasila: »Glasovna motnja se pogosteje pojavlja pri medicinskih sestrah, ki 

so glasovno obremenjene na delovnem mestu in doma«. Predvidevali smo, da večja glasovna 

obremenjenost poveča tveganja za nastanek glasovih motenj, vendar pa se hipoteza ni 

potrdila. Nasprotno je pokazala študija med duhovniki. (Hočevar Bolteţar, 2009) 

 

Deleţ medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki niso seznanjene z glasovno higieno in 

terapijo, znaša kar 88,7%. Torej je le 11,3% medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 

seznanjenih z glasovno higieno in terapijo, kar smo predpostavili v hipotezi sedem. 

Predvidevamo, da če bi medicinske sestre in zdravstveni tehniki več izvedeli o skrbi za glas, 

potem bi morda manj kadili, govorili glasno, kričali in več glasovno počivali ob glasovnih 

teţavah. Sklepamo, da bi se potem tudi glasovne motnje pojavljale manj pogosto med njimi. 

Menimo, da bi bilo potrebno, da se vsaj minimalno informacij o načinu govorjenja, 

komunikacije ter skrbi za glas vnese v srednješolski učni program zdravstvenega tehnika in v 

visokošolski program zdravstvene nege.  

 

Kot slabost raziskave je potrebno poudariti, da je vzorec glede na število medicinskih sester v 

Sloveniji relativno majhen in zato je potrebno rezultate jemati z določeno mero previdnosti, 

da ne bi zašli v pretirano generalizacijo. Prav tako so bile v raziskavo zajete le medicinske 

sestre, ki delajo v ambulantah v zdravstvenih domovih, ne pa tudi sestre, ki delajo v 

bolnišnicah in domovih za ostarele  
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8.0 SKLEP 
 

Namen in cilj diplomskega dela je bil teoretični pregled glasovnih motenj in vzrokov za njih 

in ugotavljanje pogostnosti glasovnih motenj pri enem od poklicev v zdravstvu. V empirični 

raziskavi smo ţeleli ugotoviti pogostost glasovnih motenj pri medicinskih sestrah in 

zdravstvenih tehnikih v Sloveniji ter vpliv neprimernih govornih navad, razvad, različnih 

bolezni, poznavanje glasovnih tehnik in higiene glasu na pogostost javljanja glasovnih teţav. 

Za to temo smo se odločili predvsem zato, ker smo predvidevali, da je medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov z glasovnimi motnjami veliko, vendar pa so njihove teţave malo znane.  

Na podlagi podatkov iz strokovne literature smo predpostavljali, da se glasovne motnje 

pojavljajo pri medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih vsaj tako pogosto, kot pri podobno 

glasovno obremenjenih poklicih (zdravnikih, logopedih) in da so dejavniki za pojav glasovnih 

motenj podobni. 

Predpostavke smo skušali dokazati tako, da smo v empiričnem delu izvedli anketo, s katero 

smo pridobili potrebne podatke. Naša raziskava temelji na vzorcu 106 medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov. 

Rezultati raziskave so pokazali, da imajo medicinske sestre in zdravstveni tehnike teţave z 

glasom in se hripavost pogosto pojavlja – kar 63,2 % jih je ţe imelo glasovne teţave v celotni 

karieri, 50% pa v preteklem letu. Najpogostejši vzrok za pojav hripavosti so bile okuţbe dihal 

– kar pri 63,5% vprašanih. Kot pomemben dejavnik tveganja za pojav glasovnih teţav se je 

pokazalo kajenje, ne pa tudi gastroezofagealni refluks in glasovna obremenitev v prostem 

času. Samo 11,3% vseh anketirancev je bilo seznanjenih s temelji skrbi za glas. Sklepamo, da 

je to tudi eden od vzrokov za pogosto pojavljanje glasovnih motenj med medicinskimi 

sestrami in zdravstvenimi tehniki. 

Uporabnost rezultatov za prakso je najprej v spoznanju, da so glasovne motnje pri 

medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih pogost pojav. Medicinske sestre zelo malo vedo 

o pravilni glasovni (vokalni) tehniki in skrbi za glas, zato bi bilo potrebno razmišljati, da bi te 

priporočila vključili v učni program ţe v srednji šoli npr. kot izbirne vsebine na temo »skrb za 

moj glas« ali pa vsaj na fakultetni stopnji študija zdravstvene nege. Ker je prebolevanje 

respiratornih okuţb glavni vzrok za pojav glasovnih teţav, bi morali medicinske sestre in 

zdravstvene tehnike dodatno seznaniti tudi z učinkovitimi metodami za zaščito pred okuţbami 

pri vsakdanjem delu z bolno populacijo. 
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PRILOGA  

 

ANKETA O HRIPAVOSTI  MED  MEDICINSKIMI SESTRAMI 

 

Pri vsakem vprašanju prosim obkrožite oziroma dopišite ustrezen odgovor.  

 

1. Spol:                           M                        Ţ 

2. Starost     ………..…. let   

3. Koliko let delate v svojem poklicu?      …………………let    

4. Vaše delovno mesto: _______________________________________   

5. Koliko dni v tednu delate v ambulanti?   …………………….. 

6. Koliko ur dnevno morate govoriti? ……………………..   

7. Ali ste bili kdaj hripavi v zadnjem letu?                   ne          da          da, pogosto 

8. Ali ste ţe bili hripavi v času, odkar delate v svojem poklicu?  ne         da           da, pogosto 

9. Ste imeli teţave z glasom ţe pred nastopom svojega poklica (v času študija)?    ne      da 

10. Ali ste v času študija kdaj poslušali predavanja o glasovni (vokalni) tehniki?     ne          da 

11. Ali ste ţe  morali na bolniški staleţ zaradi hripavosti?          ne            da           da, pogosto 

12. Hripavost je nastala:    ob glasovnem naporu        ob prebolevanju infekta      

drugo……………… 

13. Ali ob hripavosti molčite – glasovno počivate?        ne     da 

14. Ali glasno govorite?                ne          da  

15. Ali pogosto kričite?                 ne          da 

16. Ali hitro govorite?                   ne          da 

17. Ali se pogosto odkašljujete, čistite grlo?          ne          da 

18. Ste glasovno obremenjeni tudi v prostem času ( pevski zbor, naglušni sorodniki…)?     ne     

da             

19. Ali kadite?         ne           da, kadim ţe .…let, …..cigaret na dan             kajenje sem 

opustil-a      

20. Ali popijete več kot 2 skodelici kave dnevno?            ne          da  

21. Ali popijete dnevno vsaj 1 liter tekočine?             ne        da 
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22. Imate teţave z ţelodcem, se vam spahuje, vas peče zgaga,  pred spanjem jeste?               ne         

da 

23. Ali so vam ugotovili astmo, alergijski rinitis ali kakšno drugo alergijsko obolenje?        ne

    da  

 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

 


