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II 

IZVLEČEK 

Namen tega magistrskega dela je preveriti, ali je slovenski prevod vprašalnika 

Pediatric Voice Handicap Index (pVHI) veljaven in zanesljiv inštrument, ki bo lahko 

uporaben tudi v praksi. Pri zbiranju podatkov je sodelovalo 75 staršev zdravih otrok 

in otrok z glasovnimi motnjami. Notranjo konsistenco sem preverila s Cronbachovim 

koeficientom alfa, veljavnost pa z Lawshejevim testom, pri katerem je sodelovalo 

osem strokovnjakov iz področja glasovnih motenj. Notranja konsistentnost 

vprašalnika je bila dobra (Cronbach alfa = 0,803), medtem ko je Lawshejev test 

pokazal v manjšem delu nestrinjanje strokovnjakov v zvezi z nekaterimi postavkami 

iz vprašalnika, kar najverjetneje izhaja iz razlik kulturnega okolja nastanka testa in 

slovenskega prostora. Statistični test je pokazal, da so rezultati prevedenega 

vprašalnika pVHI (celotnega vprašalnika in vseh treh podvprašalnikov) kontrolne 

skupine otrok brez glasovnih težav značilno nižji od rezultatov skupine otrok z 

glasovnimi motnjami. Faktorska analiza je razvrstila opazovane postavke vprašalnika 

v tri podskupine, ki so bolj ali manj soupadale z razdelitvijo originalnega vprašalnika 

na podvprašalnike. Popolno soupadanje je bilo prisotno samo pri postavkah iz 

fizičnega podvprašalnika. Vprašalnik je torej ustrezno preveden, veljaven in zanesljiv 

inštrument, ki se ga lahko uporablja pri slovensko govoreči otroški populaciji z 

upoštevanjem nekaterih posebnosti slovenskega kulturnega prostora in jezika. 

 

 

KLUČNE BESEDE: Pediatric Voice Handicap Index, zanesljivost, veljavnost, 
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ABSTRACT 

The purpose of this master thesis is to verify, that the Slovenian translation of the 

Pediatric Voice Handicap Index is a valid and reliable instrument, that can be used in 

practice. Seventy-five parents of children with or without voice problems participated 

in the study. The internal consistency of the translated pVHI was checked with 

Cronbach alpha coefficient. The test was validated with the Lawshe test by eight 

experts from the field of voice disorders. The internal consistency of the 

questionnaire was good (Cronbach alfa = 0.803). The Lawshe test showed 

disagreement of the experts in relation to several items from the questionnaire, which 

is derived from differences in cultural environment. The statistical test showed that 

the results of the pVHI of the control group were significantly lower than the results of 

the group of children with voice disorders. The factor analysis classified the variables 

of the pVHI into three subgroups which were more or less similar to the subgroups of 

the original questionnaire. Only the variables of the physical subtest completely 

corresponded to the similar group classified after factors analysis. Therefore, the 

questionnaire is  properly translated and represents a valid, reliable instrument that 

can be used for the Slovenian speaking population of children. 

 

 

KEY WORDS: Pediatric Voice Handicap Index, reliability, validity, voice disorders, 

children, questionnaire, Slovene translation 
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1 UVOD 

Glas nas spremlja že prvi trenutek, ko pridemo na svet. Z njim dojenčki sporočajo 

svoje potrebe, z leti pa postanemo vedno bolj spretni uporabniki tega 

komunikacijskega kanala. Kar se ne spremeni, je njegov namen: sporočanje svojih 

potreb, želja, misli. Kot omenja logopedinja Ana Jarc, glas ni statičen, ampak se v 

okviru danih anatomskih in fizioloških omejitev neprestano spreminja, tako kot se 

človek razvija razumsko in čustveno (Jarc, 2011). 

1.1 Anatomske spremembe govornih organov v otroštvu 

Pri tvorbi, oblikovanju in kontroli glasu sodelujejo razni organi in sicer uho, nos, ustna 

votlina z ustnicami, žrelo, grlo, glasilki, sapnik, prsni koš s pljuči, prepona in ostale 

dihalne mišice in živci (Hočevar Boltežar, 2013Hočevar Boltežar, 2013). Na glas 

vplivajo tudi  drugi dejavniki, kot so rast kosti, hrustancev, hormoni (različni za dečke 

in za deklice), splošno zdravstveno stanje, način in količina uporabe glasu, okolje, 

psihološko stanje govorca in kulturni dejavniki okolja (Hočevar Boltežar, 2013). Kar 

se tiče organov, ki sodelujejo pri govoru, se z rastjo otroka večajo, zato se to opazi 

tudi na dihanju, saj novorojenčki vdihnejo 40-60x/minuto, 6 letni otrok 20-30x/min in 

odrasel človek pa 16-20x/min.  

Rast grla je tudi postopna. Pri novorojenčku je visoko v vratu na nivoju C3-C4, z 

rastjo otroka pa potuje navzdol, zato je pri osmih letih v višini C4-C5, pri petnajstih 

letih se pa stabilizira na višini C6-C7. Pri dečkih se s starostjo spreminja tudi oblika 

grla, saj se kot med tiroidnima ploščama zoži iz 120 na 90 stopinj (Hočevar Boltežar, 

2013). Glasilki rasteta hitreje pri dečkih (0,7mm/leto) kot pri deklicah (0,4mm/leto) na 

račun večje rasti v puberteti, pri obeh spolih pa se do 12. leta glasilki podaljšata za 

80%. Med 10. in 14. letom, v času pubertete, doživijo glasilke dodatno rast, ki se pri 

fantih izrazi kot 100% podaljšanje glasilk, pri dekletih pa kot 150% podaljšanje 

glasilk. Pri dekletih raste grlo do 15. leta, pri fantih pa do 14. leta; fantom se povečajo 

tudi odzvočna cev in pljučne funkcije (Hočevar Boltežar, 2013). 

 

2 GLASOVNE MOTNJE V OTROŠTVU 

Glasovne motnje v otroškem obdobju so prisotne v 4% - 30% otroške populacije. 

Razlogi za tako variabilno razmerje so številni, od dejstva, da v otroštvu larinks ni 

dokončno razvit, do možnosti, da odgovori staršev glede simptomov glasovnih 

motenj, ki jih ima otrok, niso popolnoma zanesljivi. Zato je potrebno te odgovore 

podkrepiti s strokovnimi analizami (Mendes Tavares, 2011). 

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

sluhom. Pojem »disfonija« se uporablja za vse vrste glasovnih motenj: odstopanje od 

višine, glasnosti, kvalitete glasu, ritma ali prozodičnih elementov. Različno se 
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uporablja izraz »hripavost«, ki je namenjen samo odstopanjem v kvaliteti glasu, ne 

pa tudi v ostalih odstopanjih (Dejonckere idr, 2001).  

Mornet idr. (2014) je zapisal, da lahko zaznamo glasovne motnje pri otroku okoli 3.-4. 

leta starosti v primeru, da je bil prej glas normalen, v nasprotnem primeru se 

glasovne motnje kažejo že pri otrokovih prvih vokalizacijah. 

Glasovne motnje razvrščamo v organske, ki se nadaljno delijo na strukturne in 

nevrogene, sledijo funkcionalne glasovne motnje, med katere sodijo tudi psihogene 

glasovne motnje (Mathieson, 2001). 

Organske glasovne motnje nastanejo kot posledica okužbe, poškodbe, draženja 

sluznice grla s snovmi iz okolja, imunskih mehanizmov, mehanskih obremenitev 

glasilk pri fonaciji ob preveliki ali napačni rabi glasu ali kot posledica prirojenih napak 

v grlu.  Sem spadajo tudi nevrološke glasovne motnje (Hočevar Boltežar, 2013). 

Za diagnozo funkcionalne glasovne motnje se odločimo takrat, ko pri pregledu 

hripavega bolnika ne najdemo organskega vzroka za hripavost. Tako glasovno 

motnjo povzroča prekomerna in napačna raba ali zloraba na videz povsem normalne 

vokalne strukture (Hočevar Boltežar, 2013). 

Na spetni strani »American Speech-Language-Hearing Association« (ASHA) 

najdemo tudi podatek, da glasovnih motenj ne moremo vedno umestiti samo v eno 

kategorijo, saj se lahko organska glasovna motnja razvije iz nefunkcionalne uporabe 

glasu. (American Speech-Language-Hearing Association, 2017).  

Organske in funkcionalne motnje se med seboj velikokrat prekrivajo, niso strogo 

ločene med seboj, saj lahko zaradi organske motnje nastane funkcionalna in obratno 

(Hočevar Boltežar, 2013). 

 

2.1 Pogostost glasovnih motenj v otroštvu 

V strokovni literaturi zasledimo kar nekaj raziskav o pogostnosti glasovnih motenj pri 

otrocih, ki pa se razlikujejo glede na starost, spol vključenih otrok, njihovo domače 

okolje, okoliščine in način ocenjevanja. Iz teh razlik izvirajo tudi razlike v ugotovljeni 

prevalenci. 

Powell, Filter in Williams (1989) so analizirali 1481 glasov učencev podeželjske 

osnovne šole in pri tem ugotovili, da je bilo 7% učencev hripavih. 

Mendes Tavares idr. (2011) so po pregledu strokovne literature ugotovili,  da se 

pogostost glasovnih motenj pri otrocih giblje od 4% do 30,3%. Sami so na podlagi 

vprašalnika za starše ugotovili hripavost pri 6,15%, na podlagi perceptivne in 

akustične analize glasu ter videolaringoskopije grla pa pri 11,4% izmed 2000 

vključenih otrok. 
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V svojem članku je Garcia Martins idr. (2013) opozorila na višjo pogostost glasovnih 

motenj pri dečkih od 7. do 12. leta starosti. Tudi za obdobje 4-6 let so ugotovili, da so 

glasovne motnje bolj značilne za dečke. Pogostost glasovnih motenj postane 

značilna za dekleta od 13. leta naprej. Najpogostejši diagnozi, ki so jih beležili v tej 

raziskavi, sta vozliči in ciste.  

Mornet idr. (2014) je v svoji analizi objavljenih člankov izpostavil številne raziskave, ki 

kažejo na pogostnost glasovnih motenj. Dve široki sistematski raziskavi sta pokazali, 

da so glasovne motnje najbolj pogoste pri otrocih starih od 8 do 10 let (43-44%). 

Druga raziskava poroča, da je pojavnost glasovnih motenj med šolskimi otroci od 6% 

do 38%. Glasovne motnje so bistveno pogosteje prisotne pri dečkih med 7. in 11. 

letom starosti (60%), nakar postanejo glasovne motnje bolj značilne za deklice od 13. 

leta dalje.  

Smillie idr. (2014) so raziskovali pojavnost glasovnih motenj v teriarni pediatrični 

glasovni kliniki. Rezultati so pokazali, da so glasovne motnje bolj pogoste pri dečkih 

starih povprečno 10,4 let. Tudi v tem primeru so bili vozliči glavni vzrok hripavosti. 

Ugotovili so tudi, da so glasovne motnje bolj značilne za visoke in višje družbene 

skupine (69%).   

Tudi Milutinović (1994) je raziskoval pogostost glasovnih motenj pri otrocih, ki 

izhajajo iz različnih družbenih okolij. V svojo raziskavo je vključil 362 otrok starih 12-

13 let. Ugotovil je, da so glasovne motnje bolj značilne za otroke, ki živijo v urbanem 

okolju (43,67%) kot za otroke, ki živijo v ruralnem okolju (3,92%).  

Leta 1975 je Silverman ocenjeval glasove 162 hebrejskih otrok od vrtca do osmega 

razreda. Ugotovil je, da ima 23,4% teh otrok glasovne težave, da se pojavijo v prvih 

razredih in da so bolj značilne za dečke. Vozliči so bili diagnosticirani v 77,7% 

primerov. 

Arslan idr. (2013) so raziskali vpliv glasovne motnje na življenje otrok z organskimi 

spremembami na glasilkah (vozliči, ciste, polipi) s pomočjo vprašalnika pVHI. 

Ugotovili so, da ni pomembne razlike med starostjo in skupnim rezultatom pVHI 

(srednja vrednost = 29,3). 

Pogostost glasovnih motenj pri otrocih so raziskovali tudi v Združenih državah 

Amerike, kjer je Bhattacharyya (2015) ugotovil, da je 1.4% ± 0.1% otrok poročalo o 

glasovnih težavah. Od teh so pri  53.5% ± 1.9% ugotovili vzrok glasovnim težavam, 

22.8% ± 4.6% otrok pa je zaradi teh težav hodilo na glasovno terapijo. Najpogostejši 

diagnozi sta bili laringitis (16.6% ± 5.5%) in alergije (10.4% ± 4.0%). 

Tchoungui Oyono (2018) je raziskoval razširjenost govorno-jezikovnih težav v 

francosko govorečem vrtcu v glavnem mestu Kameruna. Poleg artikulacijskih, 

jezikovnih in govornih motenj je prepoznal tudi glasovne težave pri 3,6% otrok. 

Lu idr. (2018) so v raziskavi našli, da so glasovne motnje bolj pogoste pri dečkih 

(67,1%) kot pri deklicah (32,9%). Najpogostejša zloraba glasu je bilo kričanje (n = 
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186; 87,3%), čemur je sledilo nepretrgano govorjenje daljše časovno obdobje (n = 

158; 74,2%).  

Šifrer in Hočevar Boltežar (2004) sta ugotovila, da se pri otrocih 4. in 8. razreda 

osnovne šole v Ljubljani in okolici pojavljajo glasovne motnje, ki trajajo več kot 1-3 

mesece, pri 14,9% od 202 vključenih učencev. 

2.2 Vzroki za glasovne motnje 

Hočevar Boltežar (2008) navaja naslednje dejavnike, ki poslabšajo kakovost glasu:  

- Okužbe (glivične, bakterijske, virusne); 

- Škodljive navade (kajenje, prekomerno uživanje alkohola, uživanje drog); 

- Neprimerni akustični pogoji na delovnem mestu ali doma (ropot, kričanje, 

glasen govor); 

- Alergija; 

- Zdravila; 

- Hormonske motnje; 

- Gastroezofagalni refluks; 

- Imunske bolezni slinavk; 

- Velofaringealna insuficienca; 

- Disfunkcija vratne hrbtenice. 

Otrokov glas lahko postane hripav iz raznih razlogov, od vnetja glasilk, sapnika, 

kašlja, do glasnega govorjenja ob slabšem sluhu zaradi vnetja srednjega ušesa 

(Hočevar Boltežar, 2013).  

Napačna raba glasilk igra pomembno vlogo pri nastnku glasovnih motenj (Garcia 

Martins, 2013)  

Najpogostejši vzrok za glasovne motnje pri otrocih je funkcionalna disfonija – mišično 

tenzijska disfunkcija tako z kot brez sluzničnih sprememb. Vozliči na glasilkah so 

pogosta diagnoza, pogostejši so pri  dečkih kot pri deklicah.  Nenazadnje pa se lahko 

tudi zgodi (čeprav redko), da so pri otrocih razlog za obisk pri foniatru zaradi 

hripavosti papilomi v grlu (Hočevar Boltežar, 2013).  

Mišično tenzijska disfonja (MTD) s spremembami na sluznici grla nastane zaradi 

prevelike in neusklajene aktivnosti grlnih mišic, zaradi katere glasilki pri zaprti fazi 

fonacije zelo močno tleskneta skupaj. Pri določenih konstitucionalno podvrženih 

ljudeh to povzroči nastanek nekaterih benignih zamejenih hiperplastičnih sprememb 
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(vozliči, polip, cista, Reinkejev edem, kontaktna razjeda, granulom) na tipičnem 

mestu najmočnejšega stika med glasilkama ali v zadnjem delu glasilk (pri odraslih 

moških). Pogosto je ob nastanku teh sprememb hkrati prisoten še kakšen neugoden 

dejavnik (npr. vnetje grlne sluznice zaradi okužbe, alergije...) (Hočevar Boltežar, 

2013). 

Vzrok za nastanek MTD brez sprememb na sluznici grla je napačna raba glasu. Pri  

tej obliki MTD pri otorinolaringološkem pregledu ne najdemo nobenih strukturnih 

nenormalnosti, vendar pri fonaciji med glasilkama ostaja ravna ali trikotna špranja 

vzdolž cele dolžine glasilk (Hočevar Boltežar, 2013). 

Pri otrocih so vzroki za hripavost redkokdaj nevrološki ali kot posledica poškodbe grla 

ali zaradi prirojene nepravilnosti grla. Za odkrivanje vzroka disfonije je potreben 

otorinolaringološki pregled (Jarc, 2011).  

Pri mladostnikih so najpogostejši vzrok hripavosti funkcionalne glasovne motnje, 

sledijo organski vzroki (akutna ali kronična vnetja), benigne spremembe na glasilkah 

in drugi razlogi (Jarc, 2011).  

2.2.1 Vzroki za disfonijo po McMurray--u 

McMurray (2003) je klasificiral sedem skupin vzrokov za disfonijo pri otrocih in sicer: 

infektivne, anatomske, kongenitalne, tumorske, nevrološke, iatrogene vzroke ter 

vnetja. Vzroke glasovnih motenj lahko delimo v dve veliki skupini glede na čas, ko se 

le-ti pojavijo: 

- Disfonija prisotna ob rojstvu (kongenitalni, nevrološki vzroki), 

- Disfonija, ki nastane po rojstvu (anatomski, tumorski, infektivni, iatrogeni vzrok 

ter vnetja). 

2.2.1.1 Infektivni vzroki 

Med infektivne vzroke štejemo okužbe z virusi, bakterijami in glivami, ki povzročijo 

vnetje grla. Najpogostejše je virusno vnetje. Bakterijske okužbe grla so redke. 

Običajno so prisotne pri osebah z zmanjšanimi imunskimi sposobnostmi zaradi druge 

bolezni ali pri osebah z lokalno zmanjšano odpornostjo. Pri tej zadnji skupini bolnikov 

se pojavljajo tudi glivične okužbe (Hočevar Boltežar, 2013). 

Pri okužbah nastane vnetje sluznice grla in glasilk ter vnetje zgornjih in spodnjih 

dihal. Vnetje nosne sluznice sili bolnika k dihanju na usta, zato prihaja do grla 

nepripravljen zrak, ki draži sluznico (Hočevar Boltežar, 2013). 

Okužba spodnjih dihal povzoča pri bolniku kašljanje. Kot posledica močne in 

dolgotrajne mehanske obremenitve glasilk pri kašlju lahko nastane hiperplastična 

epitelijska lezija ali se pojavi krvavitev v sluznici glasilk (Hočevar Boltežar, 2013). 
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2.2.1.1.1 Vnetje grla 

Akutno vnetje grla ali akutni laringitis je največkrat posledica okužbe z respiratornimi 

virusi. Običajno se pojavlja skupaj z akutnim rinitisom (prehladom), vnetjem žrela, 

lahko pa tudi z vnetjem sapnika. Glasovno motnjo povzroča oteklina, ki poveča maso 

glasilk in spremeni avtomatiziran motorični vzorec fonacije, zaradi česar nastane 

prekomerno napenjanje grlnih mišic in hripavost (Hočevar Boltežar, 2013). 

Akutni laringitis je lahko virusni, bakterijski ali glivični. Ne glede na vrsto vnetja, 

morajo bolniki v času prebolevanja okužbe čimmanj govoriti, saj pri vneti sluznici grla 

in glasovnem naporu pogosto nastanejo nekatere zamejene hiperplastične 

spremembe na glsilkah ali zaradi prevelikega napenjanja mišic pri fonaciji se lahko 

pojavi funkcionalna glasovna motnja (Hočevar Boltežar, 2013). 

 

2.2.1.2 Anatomski vzroki 

- Vozliči 

Nastanejo na tipičnem mestu glasilke, lahko tudi istočasno na obeh glasilkah. Zaradi 

mehanskih sil pri fonaciji nastane na tipičnem mestu oteklina, ki se kaže kot 

vretenasta zadebelitev glasilke, kar je lahko že vzrok za nepopoln stik glasilk pri 

fonaciji. Če se nepravilna in prevelika raba glasu nadaljuje, se lahko začne oteklina 

brazgotiniti in tako nastane vozlič, ki moti stik med glasilkama v zaprti fazi nihanja in 

posledično se spremeni tudi sluzični val (Hočevar Boltežar, 2013). 

Vozliči so najpogostejši vzrok hripavosti med otroki in so pogostejši pri dečkih kot pri 

deklicah. Ti naj bi se zmanjšali v puberteti, ko se grlo in glasilki občutno spremenijo 

zaradi rasti (Possamai, 2013).  

Kazunori Mori (1999) je v svoji raziskavi ugotovil, da se 12% vozličev ne zmanjša s 

puberteto. Odkrili so tudi, da je za izboljšanje glasu poleg glasovne higiene nujno 

potrebna tudi glasovna terapija. 

- Cista 

Običajno nastane na tipičnem mestu glasilke, kjer se zaradi edema sluznice ob 

vnetju ali prevelikem glasovnem naporu zapre izvodilo žleze. Zapora povzroči zastoj 

sluzi v žlezi, ki postane napihnjena. Cista lahko moti stik med glasilkama pri fonaciji 

oziroma povzroča težave zaradi svoje mase, saj taka glasilka niha z drugačno 

frekvenco kot zdrava glasilka. Povzroča tudi razlike v amplitudi in moti sluznični val 

(Hočevar Boltežar, 2013). 

Bilateralna pareza glasilk navadno ne povzoča hudih glasovnih posledic pri otrocih, 

ampak obstruira pretok zraku. Zaradi tega 50% otrok s to diagnozo potrebuje 

traheostomo. (Possamai, 2013) 
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Unilteralna pareza glasilk je vzrok za šibek glas in aspiracijo. Navadno se stanje 

izboljša s časom, ali pa zdrava glasilka dobro kompenzira negibljivost druge glasilke. 

(Possamai, 2013) 

2.2.1.3 Kongenitalni vzroki 

- Laringokela 

Je prirojena malformacija dihal, ki se pojavi ob rojstvu na ventrikularni ali 

ariepiglotisni gubi (McMurray, 2003).  

- Jadrasta opna 

To je vezivna opna, ki spredaj povezuje obe glasilki. Če je velika in zrašča glasilki 

vzdolž večjega dela, je otrok že takoj ob rojstvu v dihalni stiski, zato je potrebno opno 

takoj predreti. Kasneje v življenju  lahko opna povzroča glasovne težave, ker moti 

nihanje glasilk in stik med njima, vendar ne v vseh primerih.  

2.2.1.4 Tumorji 

Benigne in maligne tvorbe v grlu so redke v otroški populaciji, kljub temu pa mora 

zdravnik ob morebitni hripavosti vključiti tudi to možnost (McMurray, 2003). 

Najpogostejše benigne tvorbe pri otrocih so papilomi grla, ki so sicer relativno redki. 

Zrastejo lahko kjerkoli na sluznici od ustne votline do pluč, vendar se najpogosteje 

pojavijo v grlu na glasilkah. Papilome povzročajo virusi iz skupine humanih papiloma 

virusov (Hočevar Boltežar, 2013). 

2.2.1.5 Nevrološki vzroki 

Glasovne motnje lahko nastanejo tudi kot posledica okvare centralnega ali 

perifernega živčevja ter bolezni, ki prizadenejo živčno-mišični stik ali samo mišico 

(Hočevar Boltežar, 2013). Pri otrocih je najpogostejši vzrok motenega gibanja glasilk 

prekinjen ali poškodovan povratni grlni živec ali poškodba centralnega živčnega 

sistema (Gray idr.,1996).  

2.2.1.6 Iatrogeni vzroki 

Glasovne težave pri otrocih se lahko pojavijo tudi zaradi traheostome, saj je lahko 

moten tok zraka skozi grlo ter nihanje glasilk ob tem. (Possamai, 2013) 

 

2.3 Vpliv glasu na kakovost življenja 

Dve raziskavi, ki sta raziskovali - ena stališče otrok z disfonijo in druga stališče oseb, 

ki so poslušale posnetke otrok z glasovnimi težavami – sta poudarili dejstvo, da 

otrokove glasovne težave vplivajo tako na otrokovo samopodobo kot na predstavo, ki 

jo ima poslušalec o otroku  z disfonijo (Connor, 2008),  (Ma in Yu, 2013).  
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V raziskavi, v katero so bili vključeni otroci od 5. leta do 13. leta, so ugotovili, da so 

otroci v tej starosti sposobni izraziti fizične, emocionalne in socialne vidike svojih 

glasovnih težav in da znajo izraziti težave, ki so specifično povezane z glasom, tudi v 

primerjavi z glasovno zdravimi otroci. Pomembno je, da je pojem »glas« jasen 

otrokom in da so opisi glasovnih težav dovolj jasni, razumljivi in predstavljivi otroku 

(Verduyckt, 2010). 

Arslan, Mudd, Zur idr. (2013) so uporabili vprašalnik pVHI, da bi določili, kako močan 

vpliv imajo glasovne težave na funkcionalni, fizični in emocionalni vidik življenja otrok 

z organskimi spremembami na glasilkah (vozliči, ciste, polipi). Ugotovili so, da 

glasovne motnje vplivajo največ na funkcionalni vidik življenja (M=16), sledi vpliv na 

fizični vidik (M=8,2) in končno tudi na emocionalni vidik (M=5,1).  

Silva idr. (2012) so raziskovali asertivnost, pasivnost in agresivnost otrok z 

glasovnimi motnjami in tistih brez glasovnih motenj. Ugotovili so, da se socialne 

spretnosti otrok z glasovnimi motnjami ne razlikujejo od socialnih spretnosti otrok 

brez glasovnih motenj.  

Glasovne težave vplivajo na otroka tudi v šoli in na splošno, kako na njih gledajo 

odrasle osebe. Ma in Yu (2013) sta raziskovali v kitajski populaciji odnos učiteljev do 

otrok z glasovnimi motnjami. Posnetke otrok so ocenjevale tri skupine odraslih in 

sicer šolski učitelji, študenti logopedije in študenti drugih univerezitetnih smeri. 

Ocenjevali so otrokov glas tako, da so izbirali med 22 pari nasprotnih pridevnikov, ki 

so opisovali otrokove neverbalne in socialne karakteristike, otrokovo osebnost in 

otrokov zunanji izgled.  Vse tri skupine ocenjevalcev so ocenile otroke z glasovnimi 

motnjami z bistveno slabšimi ocenami glede na ocene, dane otrokom brez glasovnih 

težav. Zato se ne sme spregledati glasovnih težav pri otrocih. 

Nasprotno pa ugotavljajo v Braziliji, kjer so prav tako analizirali vpliv glasu na 

kakovost otrokovega življenja. Souza idr. (2017) so vključili 420 otrok iz mesta Belo 

Horizonte, starih od 6 do 10 let. Glasovno motnjo je imelo 98 otrok, 322 otrok pa je 

bilo brez glasovne motnje. Logopedi so ocenili glasove otrok  slušno perceptivno, 

tako da je pomenila ocena 4 najslabšo glasovno motnjo: Starši otrok so izpolnili 

vprašalnik The Pediatric Voice-related Quality-of-Life (PVRQoL). Ugotovili so, da 

upoštevajoč mnenje staršev, ni razlik med obema skupinama ter da glasovne motnje 

ne vplivajo negativno na kakovost življenja otrok.  

Raziskava, ki jo je Bhattacharyya (2015) izpeljal v Ameriki, je pokazala ravno 

nasprotno. Ugotovil je, da od 1,4% otrok, ki je poročalo o glasovnih težavah, jih je 

17,9%  opisalo svoje glasovne težave kot »velike« ali »zelo velike«.  

Pozitivne učinke glasovne terapije na šolsko populacijo otrok je ugotovila Akin Şenkal 

idr. (2013). Vključila je 99 otrok, starih od 7 do 15 let, pri katerih so bile glasovne 

motnje prisotne več kot 2 meseca. Ugotovila je, da se pri šolskih otrocih lahko 
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uporabljajo simptomatske oz. razne glasovne terapijske tehnike, ki pomagajo 

ponovno vzpostaviti normalen glas.  

 

3 ZDRAVLJENJE GLASOVNIH MOTENJ PRI OTROCIH 

Težko je določiti, kdaj so se pri otroku pojavile glasovne motnje. Starši navadno ne 

opazijo teh težav. Navadno učitelj v šoli ali učitelj glasbe opozorita na glasovne 

težave (Mornet, 2014), ali pa zaznajo glasovno motnjo pri otroku pediatri (Smillie, 

2014). Od domnevne pojave glasovne motnje do prvega pregleda pri specialistu 

navadno preteče več kot eno leto (Mornet, 2014). 

Zdravljenje glasovnih motenj pri otrocih poteka timsko, kar pomeni, da sodelujejo 

otorinolaringolog, logoped in psiholog (Hočevar Boltežar, 2013). Po potrebi se lahko 

v obravnavo vključijo še drugi strokovnjaki – pediater, ortodont, nevrolog in drugi. 

Powell (1989) je v sodelovanju z drugimi strokovnjaki v longitudinalni študiji dokazala, 

da je potrebno zdraviti glasovne motnje pri otrocih. Ugotovili so, da je pri večini otrok 

glasovna motnja ostala tudi pet let po začetnem testiranju, če ni bila medtem 

ustrezno zdravljena. 

 

3.1 Otorinolaringolog 

Preden se otrok z glasovno motnjo vključi v terapijo, je potrebno, da opravi pregled 

pri otorinolaringologu. Šele po pregledu bo znan vzrok glasovne motnje, ki bo določal 

tip nadaljnje terapije. 

Otorinolaringolog zdravi okužbe, alergijo, astmo, sekretorna vnetja srednjega ušesa 

ter se odloča za različne posege, kot so odstranitev žrelnice in vstavitev timpanalnih 

cevk v bobniča. Kirurško zdravljenja grla je potrebno v primeru papilomov, ki lahko z 

rastjo celo zadušijo otroka, ter velikega polipa ali ciste na glasilkah, ki povzročata 

hudo hripavost in pogojujeta kompenzatorno funkcionalno motnjo (Hočevar Boltežar, 

2013). 

 

3.2 Logoped 

Vloga logopeda pri obravnavi glasovnih motenj pri otroku se začne z natančno 

anamnezo in otrokovim zaznavanjem glasovne motnje. Sledi ocena otrokovega 

glasu, govornega dihanja in govornih navad, fonacije, artikulacije in usklajenosti le-

teh z dihanjem (Hočevar Boltežar, 2013).  

Pomembno je, da logoped pritegne k sodelovanju celotno družino, saj je tako terapija 

bolj učinkovita. Za pridobitev čim boljših podatkov o otrokovem glasu in tudi o tem, 
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kako starši dojemajo otrokove glasovne motnje, je ustrezen validiran vprašalnik 

dragocen. Le tako dobi logoped dovolj informacij za uspešno nadaljnjo obravnavo. 

(Hočevar Boltežar, 2013) 

Logoped in otorinolaringolog posvečata posebno pozornost tudi skrbi za glas 

oziroma higieni glasu. To pomeni ustrezno obnašanje, ki je ugodno za glas, saj 

zmanjšuje glasovno obremenitev ter pozitivno vpliva na celo telo (Hočevar Boltežar, 

2013). 

Song idr. (2017) je raziskoval, koliko je vplivala logopedska terapija glasovnih motenj 

na otroke z vozliči, ki so v času raziskave že odrasli. V raziskavo so vključili 155 oseb 

od 18 do 29 let. Rezultati so pokazali, da se skupina odraslih, ki so imeli v otroštvu 

vozliče na glasilkah, ni bistveno razlikovala od kontrolne skupine. Z raziskavo so torej 

ugotovili, da v njihovi skupini pacientov logopedska obravnava glasovnih motenj ni 

imela posebnega dolgoročnega vpliva na glas.  

 

3.3 Psiholog 

Psiholog se vključi v obravnavo tistih glasovnih motenj, na katere vplivajo motnje 

vedenja, pozornosti in aktivnosti in v primeru  psihogenih vzrokov (Hočevar Boltežar, 

2013). 
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4 OCENA KAKOVOSTI GLASU 

 

4.1 Subjektivna perceptivna ocena glasu 

Glas zazna vsaka oseba s sluhom, zato je tako ocenjevanje kakovosti glasu 

subjektivno, kot ga oseba zazna. To je tudi osnovna metoda, ki se je najprej 

poslužujemo za ocenjevanje kakovosti glasu in sicer na podlagi stopenj kvalitete 

glasu (normalen, rahlo hripav, srednje hripav, močno hripav glas). Tudi sam bolnik 

lahko oceni svoj glas s pomočjo teh ocen. (Hočevar Boltežar, 2013) 

4.2 Strokovnjakova perceptivna ocena glasu 

Takega ocenjevanja se navadno poslužujejo strokovnjaki in ga izpeljejo z enim od 

mednarodno uveljavljenih načinov ocene kakovosti glasu – npr. GIRBAS lestvico. Pri 

uporabi GIRBAS lestvice se ocenjujejo sledeče značilnosti glasu: 

G (grade) – stopnja hripavosti: ocena splošnega vtisa o glasu; 

I (instability) – nestabilnost glasu; 

R (roughness) – hrapavost glasu: je posledica nepravilnosti v nihanju glasilk; 

B (breathiness) – zadihanost: ko je stik med glasilkama nepopoln in med fonacijo 

uhaja zrak med njima, je glas slišati kot zadihan; 

A (astheny) – šibkost: ko je bolnikova glasnost šibka zaradi slabe moči fonatornih 

mišic ali neustreznega zračnega toka skozi grlo; 

S (stridency, strain) – stisnjenost: ocenjevanje občutka napora, stisnjenosti glasilk 

med fonacijo. 

Strokovnjak oceni vsak parameter s pomočjo grafične ocenjevalne lestvice ali s 

pomočjo ene od štirih ocen (0 – ni prisoten, 1 – prisoten v blagi obliki, 2 – prisoten v 

srednje hudi obliki, 3 – prisoten v hudi obliki). Pri oceni s pomočjo grafične 

ocenjevalne lestvice strokovnjak označi na 10 cm dolgi črti, kakšen je bolnikov glas 

(na enem koncu črte pomeni, da bolnik sploh nima glasu, je afoničen, drugi konec 

črte pa pomeni ustrezen, idealen glas) (Hočevar Boltežar, 2013). 

Pri otrocih pogosto opazimo blaga odstopanja pri parametrih B (zadihanost), S 

(stisnjenost) in I (nestabilnost), vendar jih zaradi anatomskih značilnosti otroškega 

grla ne upoštevamo kot patološka (Mendes Tavares idr., 2011). 
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4.3 Objektivna ocena glasu 

Tudi pri otrocih se lahko oceni pravilnost fonacije z akustično analizo glasu in govora 

(Gerber, 1985). Akustična analiza je primerna tako za oceno napredovanja bolezni 

kot tudi za spremljanje procesa zdravljenja (Niedzielska, 2001). Za objektivno oceno 

glasu se lahko poslužujemo sledečih analiz: analiza temeljne grlne frekvence, 

spektralna analiza glasu in govora, fonetogram, aerodinamične preiskave, 

fonospirometrija, merjenje maksimalnega fonacijskega časa, merjenje subglotisnega 

tlaka. 

 

5 VPRAŠALNIKI ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI GLASU PRI OTROCIH 

Vprašalnik pVHI ni bil prvi vprašalnik za ocenjevanje kakovosti glasu pri otrocih. 

Obstajajo  tudi drugi vprašalniki z istim namenom: za merjenje kakovosti življenja v 

povezavi z zdravjem (ang. health related quality of life). Vprašalnike bom opisala po 

vrstnem redu nastanka:  

 

5.1 Pediatric Voice Symptom Scale (pVOS) 

Vprašalnik pVOS je namenjen točno določeni populaciji in sicer tistim otrokom, ki so 

imeli kirurški poseg zaradi otorinolaringoloških težav (Hartnick, 2002). 

 

5.2 Pediatric Voice related Quality of Life (PVRQoL) 

Kakovost življenja, povezano z glasom, lahko izmerimo s tem vprašalnikom v dveh 

vidikih: v socialno emocionalnem in v fizično funkcionalnem vidiku. Vprašalnik 

vsebuje 10 postavk, na katere odgovarjajo otroci, ki imajo 7 let ali več, ali starši v 

primeru, če je otrok mlajši od 7 let. Raziskava je pokazala, da so postavke v tem 

vprašalniku razumljivejše od postavk v vprašalniku pVOS. (Boseley idr., 2006). 

 

5.3 Pediatric Voice Handicap Index (pVHI) 

Vprašalnik pVHI je razvila Karen B. Zur s sodelavci leta 2006 tako, da je prilagodila 

že obstoječi vprašalnik »Voice Handicap Index« (VHI), ki je namenjen odrasli 

populaciji z glasovnimi težavami. Starši, ki imajo otroke z glasovnimi težavami, 

odgovorijo na 23 postavk v vprašalniku glede funkcionalnega vidika, fizičnega vidika 

in emocionalnega vidika otrokovega glasu. Ta inštrumentarij služi za sledenje 

kakovosti otrokovega glasu pred in po kirurških, medikamentoznih in vedenjskih 

posegih ter vpliv glasu na otrokovo oviranost.  
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5.4 Pediatric Voice Symptom Questionnaire (PVSQ) 

Ingrid Verduyckt je s sodelavci leta 2011 razvila dvojni vprašalnik, ki je namenjen 

hkratnemu zbiranju subjektivne ocene otrokovih glasovnih težav s strani staršev in s 

strani otroka. Vprašalnika vsebujeta vsak po 31 vprašanj. Otroci, ki odgovarjajo na ta 

vprašalnik, morajo imeti 6 let ali več. Trenutno še raziskujejo, ali lahko s tem 

vprašalnikom tudi sledijo uspešnosti obravnave glasovne motnje pri otroku.  

5.5 Children's Voice Handicap Index – 10 (CVHI - 10) 

Italijanski raziskovalci so skrajšali italijansko verzijo pVHI na 10 postavk in jo 

prilagodili tako, da lahko nanj odgovarjajo otroci od 8. do 14. leta starosti. Ta 

vprašalnik je ključen za vpogled v otrokovo dojemanje svojega glasu. (Ricci-

Maccarini idr., 2012) 

 

5.6 Pediatric Voice Handicap Index – 10 (P-VHI-10) 

Španci so razvili krajšo verzijo španskega vprašalnika pVHI. Vprašalnik je sestavljen 

iz deset postavk, ki so tudi v pVHI. Krajša verzija ima devet postavk iz fizične 

podskupine vprašanj in eno postavko iz funkcionalne podskupine vprašanj. Na ta 

vprašalnik odgovarjajo starši otrok in ocenjujejo glas svojega otroka. (Sanz idr., 

2015) 

 

5.7 Children's Voice Handicap Index – 10 for Parents (CVHI-10-P) 

Staršev pogled na otrokov glas je prav tako pomemben kot otrokova samoocena, 

zato je italijanski raziskovalec Andrea Ricci-Maccarini s sodelavci leta 2016 razvil 

vprašalnik za starše. Ta je soroden vprašalniku namenjenemu otrokom, CVHI-10, 

kjer je prav tako 10 postavk, vendar so v tem primeru prilagojene tako, da lahko 

starši ocenijo glasovne simptome svojega otroka. 

 

6 PEDIATRIC VOICE HANDICAP INDEX (pVHI) 

Inštrumentarij pVHI je otroška različica že obstoječega vprašalnika »Voice Handicap 

Index« (VHI), ki so ga razvili Barbara H. Jacobson in drugi leta 1997. Da je vprašalnik 

primeren za otroško populacijo, so avtorji pVHI spremenili 30 postavk iz VHI tako, da 

odražajo staršev pogled na otroka. Postavke, ki ne spadajo v otroško obdobje, so 

odpravili, tako da končna verzija pVHI vsebuje 23 postavk (K.B. Zur, 2007). 

Značilnost tega inštrumentarija je ta, da je ne izpolnjuje otrok sam, ampak ga izpolni 

starš, kar je po mnenju raziskave iz leta 2014 pomanjkljivo. Wendy Cohen je v 

omenjeni raziskavi namreč prišla do ugotovitve, da starši pretirano prikažejo 
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čustveno reakcijo otroka na disfonijo (W. Cohen, 2014). Ločeno od te raziskave je 

Elaine Lara Mendes Tavares (2011) objavila, da starši zaznajo simptome disfonije na 

pretiran način v situacijah otrokove proste igre, medtem ko iste simptome ne 

prepoznajo kot glasovne motnje v ostalih situacijah. Verduyckt (2010) pa poudarja v 

svoji raziskavi, da so otroci od 5. do 13. leta sposobni izraziti fizične, emocionalne in 

socialne vidike svojih glasovnih težav. 

6.1 Razvoj lestvice 

Vprašalnik pVHI je sestavljen na podlagi vprašalnika za ocenjevanje glasu odraslih 

»Voice Handicap Indey« (VHI). Prva sprememba iz vprašalnika VHI je bila 

sprememba izjav tako, da odraža odzive staršev na glas svojega  otroka. Vprašanja, 

ki se niso nanašala na otroke so izključili. Prvo verzijo vprašalnika pVHI so razdelili 

med starše skupaj z desetimi odprtimi vprašanji o tem, kako kakovost otrokovega 

glasu vpliva na komunikacijo, razvoj, izobraževanje, socialno in družinsko življenje. 

Vprašalnik pVHI so nato spremenili vsebinsko in jezikovno, da je ustrezal ciljni 

populaciji in je tako nastal končni vprašalnik s 23 postavkami (Zur idr., 2007)  

Vzorec preiskovancev je bil sestavljen iz 45 staršev glasovno zdravih otrok, starostni 

razpon otrok je bil od 3. do 12. leta. Disfonično skupino je sestavljalo 33 staršev otrok 

z glasovno motnjo, srednja starost je bila 11 let, vključeni pa so bili otroci od 4. do 21. 

leta starosti (K.B. Zur, 2007). 

Inštrumentarij je sestavljen iz treh večjih delov. V prvem delu starši označijo na 

lestvici od 1 do 7, kako zgovoren se jim zdi njihov otrok, v zadnjem delu pa morajo na 

grafični ocenjevalni lestvici označiti resnost otrokove morebitne glasovne težave. 

Srednji del inštrumentarija je najobsežnejši, saj je sestavljen iz postavk, ki raziskujejo 

doživljanje disfonije iz treh različnih vidikov: funkcionalnega (F - 7 postavk), fizičnega 

(P - 9 postavk), emocionalnega (E - 7 postavk). Za vsako napisano trditev starši 

označijo na petstopenjski lestvici, kako pogosto ta trditev velja za njihovega otroka 

(4-vedno, 3-skoraj vedno, 2-včasih, 1-skoraj nikoli, 0-nikoli). Trditve v vprašalniku so 

enake trditvam, s katerimi navadno opisujemo svoj glas in vpliv glasu na naše 

življenje (K.B. Zur, 2007).  

Zanesljivost skupnega rezultata pVHI iz ponovnega testiranja (test-retest) so preverili 

s Pearsonovim koeficientom korelacije. Rezultati za tri podskupine postavk so bili 

0,95 (F), 0,77 (P) in 0,79 (E), za končni skupni rezultat pa 0,82. Dobljene korelacije 

so statistično zelo pomembne (p > 0,01). Korelacijska matrika za podskupine in 

celotni rezultat je pokazala statistično pomembnost, saj se ti rezultati zelo približajo 

tistim iz testiranja veljavnosti in zanesljivosti inštrumentarija VHI. Najnižjo zanesljivost 

je imela grafično ocenjevalna lestvica (r=0,71 , p = 0,02) (K.B. Zur, 2007). 

Karen Zur (2007) je napisala, da je imela študija omejitve zaradi majhnega in 

specifičnega vzorca, zato bo opravila dodatno študijo, v katero bo vključila še ostale 

otroške glasovne motnje. Vsekakor je raziskava pokazala, da je pVHI pomemben 
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inštrument, ki naj bo vključen v celovito vrednotenje kateregakoli pediatričnega 

pacienta z disfonijo. 

 

6.2 Prevodi pVHI v druge jezike 

Ko so potrdili veljavnost vprašalnika pVHI, so ga zaradi uporabnosti začeli prevajati 

tudi v druge jezike. Do danes je bil vprašalnik preveden v enajst jezikov. Predstavila 

bom prevode po datumu nastanka:  

- Italijanski jezik 

V raziskavo veljavnosti italijanskega prevoda vprašalnika pVHI so raziskovalci 

vključili 73 staršev, katerih otroci so imeli v času raziskave od 3 do 13 let. Od tega je 

bilo 43 otrok brez glasovnih težav in 30 otrok z glasovnimi težavami. Vsak starš je 

samostojno rešil vprašalnik in je imel na razpolago strokovnjaka za morebitne 

obrazložitve kakšnega nejasnega pojma v vprašalniku. Notranja konsistenca 

italijanskega prevoda pVHI se je izkazala kot optimalna, saj je vrednost Cronbach 

alfa 0,95. Mann-Whitneyev test je pokazal statistično pomembno razliko med skupino 

otrok z disfonijo in kontrolno skupino v rezultatu celotnega testa (p = 0,0001), 

funkcionalnega dela (p = 0,0001), fizičnega dela (p = 0,0001) in emocionalnega dela 

(p = 0,0001). Zanesljivost, preverjena z metodo test-retest pri starših iz obeh skupin, 

je bila visoka (r > 0,88). Italijanski prevod vprašalnika pVHI je torej veljaven  in 

zanesljiv inštrument. (Schindler idr., 2011)  

- Arabski jezik 

Arabsko različico pVHI so raziskovalci razdelili med 125 staršev oz. 50 staršev, ki 

imajo otroka z glasovno motnjo in 75 staršev glasovno zdravih otrok. Pridobljeni 

rezultati so pokazali visoko notranjo konsistenco (Cronbach alfa = 0,93) in 

zanesljivost (r = 0,95) arabske različice pVHI. Prav tako visoka je bila korelacija 

domene postavke in celotne domene (r = 0,86-0,97). Obstajala je statistično 

pomembna razlika med kontrolno skupino in skupino z glasovnimi motnjami (P < 

0,001). Arabska različica pVHI je zanesljiv in uporaben inštrumentarij za arabsko 

govorečo populacijo. (Shoeib idr., 2012) 

- Korejski jezik 

Korejsko različico vprašalnika pVHI so razdelili med 101 staršev otrok med 7. in 12. 

letom starosti z glasovnimi motnjami (41) in brez glasovnih motenj (60). Pet različnih 

logopedov, s specializacijo za glasovne motnje je preverilo vsebinsko veljavnost 

vprašalnika pVHI. Rezultati so pokazali, da ima korejska različica pVHI visoko 

notranjo konsistenco  (Cronbach alfa=0,92). Rezultati ponovnega reševanja 

vprašalnika, ki je bil poslan čez dva tedna preko elektronske pošte 20% prvotnih 

sodelujočih, so tudi pokazali visoko zanesljivost (Pearsonova korelacija=0,97). Z 
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raziskavo so dokazali tudi pomembno statistično razliko tako z korejsko različico 

pVHI in strokovnjakovo oceno otrokovega glasu z metodo GRBAS pri parametrih G, 

R in B med skupino hripavih otrok in glasovno zdravih otrok (P < 0,05). Korejski 

vprašalnik pVHI je dokazano veljaven in zanesljiv. (Park idr., 2013) 

- Turški jezik 

Turški prevod vprašalnika pVHI so razdelili 151 staršem, od katerih je bilo 111 otrok 

glasovno zdravih in 40 otrok s hripavim glasom. Otroci so bili stari od 3 do 12 let. 

Ponovno testiranje (test re-test) je bilo izvedeno z dvotedenskim intervalom z 31% 

(45) staršev iz prvotnih 151. Notranja konsistenca je odlična tako za celoten 

vprašalnik (α=0,97) kot za vse tri podvprašalnike, kar pomeni da je turški prevod 

vprašalnika zanesljiv, občutljiv in veljaven. (Tadıhan idr., 2015) 

- Španski jezik 

V Španiji so vključili v raziskavo validacije španskega prevoda vprašalnika pVHI 

starše, ki imajo otroke stare od 4 do 15 let. Sodelovalo je 88 staršev otrok, od katerih 

je bilo 44 otrok hripavih, ostalih 44 otrok pa ni imelo sprememb v glasu. Našli so 

statistično pomembne razlike med skupino otrok z disfonijo in skupino glasovno 

zdravih otrok v skupnem rezultatu pVHI in v rezultatih vseh treh podvprašalnikov 

(p<0,001). Notranja konsistenca je bila optimalna z dobrim Cronbachom alfa 0,81 in z 

visoko zanesljivostjo ponovnega testiranja (Wilcoxon z: -0847, p >0,05). Španska 

različica pVHI je torej zanesljiva in veljavna. (Sanz idr., 2015) 

- Malayalamski jezik 

Malayalamski jezik govorijo prebivalci indijske regije Kerala. Vprašalnik pVHI, ki je bil 

preveden v malayalamščino, je rešilo 136 staršev. Te delimo v dve skupini in sicer 

starše, ki imajo otroke z glasovnimi motnjami (57), in kontrolno skupino staršev, ki 

imajo glasovno zdrave otroke (79). Otroci so bili stari od 4 do 12 let. Pridobljeni 

rezultati so pokazali, da ima malayalamska različica pVHI odlično notranjo 

konsistenco tako za skupen rezultat vprašalnika (α=0,974) kot za podskupine 

vprašanj: funkcionalno (α=0,954), fizično (α=0,953) in emocionalno (α=0,929). Tudi 

rezultati ponovnega testiranja (test-retest) so pokazali odlične rezultate in tako 

dokazali, da je ta različica pVHI veljavna in zanesljiva. (Devadas idr., 2015) 

- Hebrejski jezik 

V raziskavi hebrejske različice pVHI je sodelovalo 141 staršev, katerih otroci so 

mlajši od 14 let. Raziskovalci so razdelili starše v skupino staršev otrok z glasovnimi 

težavami in v kontrolno skupino. Statistična analiza je pokazala visoko zanesljivost 

hebrejskega prevoda vprašalnika pVHI (Cronbach alfa = 0,97), kar pomeni da se 

vprašalnik lahko uporablja. Rezultati so tudi pokazali, da so starši hripavih otrok 

ocenili glas svojega otroka pomembno višje kot starši otrok iz kontrolne skupine (P < 

0,001). Mame hripavih otrok so dale višjo oceno glasu svojega otroka kot očetje, 
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rezultati so bili statistično pomembni (≥0,001 P < 0,047). Nasprotno raziskovalci 

nisonašli nobene statistične razlike med mamami in očeti otrok iz kontrolne skupine 

(P > 0.05). To pomeni, da mame hripavih otrok ocenijo glasovno motnjo svojega 

otroka bolj strogo kot očetje, medtem ko starši otrok iz kontrolne skupine zelo 

podobno ocenjujejo glas svojega otroka. (Amir idr., 2015) 

- Nizozemski jezik 

Vprašalnik so razdelili med 122 staršev otrok brez glasovnih motenj in 79 staršev 

otrok z glasovno motnjo. Otroci so imeli od 4 do 18 let. Notranja konsistentnost je 

pokazala Cronbachov alfa 0,96. Tudi ponovitev vpršalnika je pokazala odlično 

zanesljivost celotnega vprašalnika s Pearsonovim korelacijskim koeficientom 0,90. 

To pomeni, da je nizozemski prevod vprašalnika pVHI zanesljiv in veljaven. Seštevek 

točk vprašalnika pVHI, ki loči otroke z zdravimi glasovim od otrok s patološkim 

glasovi (ang. cut-off point, ločnica), znaša s 85% specifičnostjo in 100% občutljivostjo 

7 ali več. Ločnica za grafično ocenjevalno lestvico (GOL) za starševo oceno 

otrokovega glasu je bila postavljena na 13 s 93% specifičnostjo in 97% občutljivostjo.  

To pomeni, da če je skupni rezultat pVHI 7 ali višji ali je GOL 13 ali več, je otrok z 

veliko verjetnostjo  hripav. (Veder idr., 2017) 

- Kitajski jezik 

Kitajski prevod vprašalnika pVHI so razdelili 95 staršem otrok, od katerih jih je 52 

imelo  glasovne težave, 43 otrok pa je bilo glasovno zdravih. Starši so odgovorili na 

vprašalnik dvakrat z vmesnim dvotedenskim premorom. Notranja konsistenca 

skupnega rezultata kitajskega prevoda vprašalnika pVHI in treh podvprašalnikov je 

bila 0,788 – 0,944. Zanesljivost iz test-retesta je bila 0,634 – 0,887 (P<,001). 

Rezultati pVHI iz kontrolne skupine so bili znatno nižji glede na skupino otrok z 

glasovnimi težavami (P = 0,000). Rezultati pVHI so bili v pozitivni korelaciji z GRB 

ocenjevanjem (P<0,01). Kitajski prevod vprašalnika pVHI je torej zanesljiv in veljaven 

inštrument pri ocenjevanju, kako starši zaznajo glasovne motnje svojih otrok (Liu idr, 

2018). 

- Mandarinska kitajščina 

Pri preverjanju zanesljivosti in validaciji mandarinsko kitajskega prevoda vprašalnika 

pVHI je sodelovalo 338 staršev, od katerih je bilo 213 takih, ki imajo otroka z 

glasovno motnjo. Najpogostejša diagnoza so bili vozliči (77,9%), sledil je kronični 

laringitis (18,8%) in polipi (3,3%). Notranja konsistenca prevoda vprašalnika pVHI v 

mandarinsko kitajščino je odlična (α = 0,95). Medsebojni korelacijski koeficient je 

pokazal močno zanesljivost preizkusa s ponovnim testiranjem (ICC = 0,99). 

Mandarinski prevod vprašalnika pVHI je torej zanesljiv in veljaven inštrument, ki se 

ga lahko uporabi za zaznavanje glasovnih motenj pri otrocih (Lu idr, 2018).  

- Francoski jezik 
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Validacijo francoskega prevoda vprašalnika pVHI so izvedli na podlagi vključitve 32 

otrok z disfonijo in 60 glasovno zdravih otrok med 3. in 12. letom starosti. Skupaj z 

vprašalnikom pVHI so anketiranci izpolnjevali tudi vprašalnik "Vécu et Santé Perçu 

de l'Adolescent et de l'Enfant" (VSP-Ap), ki raziskuje kakovost življenja v povezavi z 

zdravjem. Rezultati so pokazali, da je francoski prevod vprašalnika pVHI zanesljiv (α 

= 0,929) in da ima visoko zanesljivost tudi ponovitev vprašalnika (test-retest). Skupni 

rezultat pVHI je pozitivno povezan s perceptivnimi ocenami GRBAS  lestvice (p < 

0,05). Pomembna negativna korelacija je bila najdena med funkcionalnim 

podvprašalnikom prevoda pVHI in raznimi podvprašalniki iz VSP-Ap (p < 0,05). 

Francoski prevod vprašalnika pVHI je veljaven in zanesljiv inštrument. (Oddon idr, 

2018) 

 

7 VELJAVNOST IN ZANESLJIVOST VPRAŠALNIKA 

Zanesljivost in veljavnost sta ključni merski karakteristiki pri proučevanju merskih 

lastnosti testov in vprašalnikov.  

7.1 Veljavnost 

Ker nobeno merjenje ne more biti popolnoma skladno, lahko z zanesljivostjo 

izmerimo dopustno stopnjo slučajnih napak v raziskovanju. Preverjanje veljavnosti 

nam omogoča preiskovanje trdnosti interpretacij, ki jih nudijo rezultati, dobljeni s 

testom (Bucik, 1997). 

Določena metoda je veljavna za merjenje nekega pojava, če ga z njo dejansko 

merimo. Veljavnost lahko potrdimo, če z izbrano metodo dobro in realno merimo 

natančno opredeljen predmet merjenja. (Podlesek, 2004) 

7.2 Zanesljivost 

Vprašalnik mora biti tudi zanesljiv. Bolj kot so si podobni dobljeni rezultati pri 

zaporednih merjenjih iste lastnosti, bolj je metoda zanesljiva. To pomeni, da je mera 

zanesljivosti neke metode variabilnost dobljenih rezultatov v času. Če se merjena 

lastnost v času spreminja, ne moremo pričakovati stabilnih rezultatov. (Podlesek, 

2004) 

Zanesljivost metode je povezana z objektivnostjo in občutljivostjo metode. Samo 

objektivna metoda lahko da dovolj zanesljive rezultate. Metoda je objektivna takrat, 

kadar je dobljeni rezultat odvisen samo od reakcij udeleženca, ne pa od interpretacij 

raziskovalca ali od drugih spremenljivk v postopku merjenja. Metoda je torej 

objektivna, če različni raziskovalci pri istih udeležencih pridejo do enakih rezultatov, 

oziroma če različni raziskovalci pri ocenjevanju istih podatkov dobijo enake rezultate. 

Občutljivost metode ima dva vidika. Prvi vidik pravi, da občutljiva metoda razlikuje 

med različnimi vedenji iste osebe v različnih situcijah. Drugi vidik pravi, da je metoda 

občutljiva, če z njo lahko dobro razlikujemo posameznike in sicer po razvitosti ali 

izrazitosti lastnosti, ki jo preučujemo. (Podlesek, 2004) 
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Poleg metode notranje kosistentnosti (Cronbachov koeficient alfa, kjer vrednost 0,8 

pomeni zelo dobro zanesljivost), lahko za ocenjevanje zanesljivosti sestavljene 

spremenljivke uporabimo tudi komponentno in faktorsko analizo. Cilj faktorske 

analize je poiskati faktorje, ki nam predstavljajo tisto, kar je izmerjenim 

spremenljivkam skupnega. Vsak faktor predstavlja torej skupino izmerjenih 

spremenljivk, ki med seboj in z njim visoko korelirajo. Faktor predstavlja skupno 

razsežnost teh spremenljivk. Zato lahko faktorsko analizo uporabimo kot merski 

postopek, s katerim merimo latentne, neposredno nemerljive spremenljivke. S 

pomočjo faktorske analize lahko izmerjene spremenljivke prečistimo: izločimo tiste 

spremenljivke, ki slabo korelirajo z ostalimi oz. ki merijo druge »dejanske 

spremenljivke« in zmanjšujejo zanesljivost merjenja. (Ferligoj, 1995) 

8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V Sloveniji še nimamo ustreznega inštrumenta, ki bi ga lahko uporabljali za otroško 

populacijo z glasovnimi motnjami, zato je cilj magistrskega dela pridobitev 

uporabnega vprašalnika za to specifično populacijo. Ta razlog je vzrok za prevod 

angleškega vprašalnika Pediatric Voice Handicap Index (pVHI). Preden ga lahko v 

praksi uporabimo tudi v Sloveniji, ga je potrebno ustrezno prevesti in nato preveriti 

njegovo zanesljivost in veljavnost.  

V slovenskem prostoru je že prisoten zanesljiv in preverjen slovenski prevod 

vprašalnika za glasovne motnje odraslih, ki ga je za svoje diplomsko delo validirala 

Monika Arhar (2012) in sicer »Voice Handicap Index« (VHI). 

Stranski cilj tega dela je v srednje veliki populaciji predšolskih slovenskih otrok 

ugotoviti pogostost glasovnih težav. Med otroki z glasovnimi motnjami želimo tudi 

ugotoviti, ali so glasovne motnje pogostejše pri dečkih in ali sta spol in starost 

povezana z rezultatom vprašalnika pVHI.  

9 HIPOTEZE 

Hipoteze, ki bodo preverjene s tem magistrskim delom, so sledeče: 

H1: Slovenski prevod angleškega vprašalnika pVHI je veljaven za slovensko otroško 

populacijo. 

H2: Slovenski prevod pVHI ima ustrezno notranjo zanesljivost. 

H3: Med rezultati slovenskega prevoda pVHI otrok z glasovnimi težavami in rezultati 

otrok brez glasovnih težav obstaja statistično pomembna razlika. 

H4: Obstaja pozitivna korelacija med otrokovo zgovornostjo in rezultatom pVHI. 

H5: Obstaja pozitivna korelacija med starševo oceno otrokovega glasu in rezultatom 

pVHI. 
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H6: Spol in starost otroka nista povezana z rezultatom slovenskega prevoda pVHI. 

H7: Glasovne motnje pri slovenskih otrocih so bolj značilne za dečke. 

H8: Najpogostejši vzrok za glasovno motnjo pri otrocih so vozlički na glasilkah. 

10 METODA DELA 

10.1 Razvoj vprašalnika 

Slovenski prevod angleškega vprašalnika »Pediatric Voice Handicap Index« je nastal 

zaradi potrebe po takem inštrumentu v slovenskem okolju. Prevod le-tega je odobrila 

najprej avtorica pVHI Karen Zur in nato tudi American Speech-Language-Hearing 

Association (ASHA). Originalni vprašalnik je bil najprej preveden iz angleščine v 

slovenščino, nato pa ga je diplomirani anglist prevajalec, ki sta mu bili angleščina in 

slovenščina materin in očetov jezik, prevedel nazaj v angleški jezik. Ob tem so bili v 

slovenskem prevodu napravljeni manjši popravki, ki so služili boljšemu razumevanju 

posameznih postavk in so odraz posebnosti slovenskega jezika. 

 

10.2 Udeleženci 

V raziskavo smo zajeli 111 otrok, 59 dečkov in 52 deklic od 3. do 13. leta starosti. Od 

tega je bilo 73 glasovno zdravih otrok in 38 otrok z glasovnimi motnjami, ki so trajale 

vsaj dva meseca. Ker smo želeli zajeti čim bolj homogeni skupini otrok z glasovnimi 

težavami in otrok brez glasovnih težav, smo iz raziskave izključili 3 otroke iz 

kontrolne skupine, starejše od 7 let. Izključili smo tudi vse tiste otroke, katerih starši 

niso v celoti izpolnili vprašalnika pVHI. 

Končni vzorec tako zajema 75 otrok, 36 deklic in 39 dečkov, starih od 3 do 7 let s 

povprečno starostjo malo več kot pet let (Tabela 1). Del teh otrok je v času raziskave 

obiskoval otroški vrtec Ajdovščina, drugi del otrok smo zajeli med pregledom v 

foniatrični ambulanti na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v 

Ljubljani, kamor so bili napoteni zaradi glasovne motnje. Tudi otrokom iz vrtca, pri 

katerih sem perceptivno zaznala glasovno motnjo, sem svetovala pregled v 

foniatrični ambulanti. Kontrolno skupino tako sestavlja 50 glasovno zdravih otrok, od 

katerih je 26 dečkov in 24 deklic s povprečno starostjo 5,04 let (tabela 1 in 3). 

Glasovne motnje so prisotne pri 25 otrocih, od tega je 13 dečkov in 12 deklic, 

povprečna starost je 5,36 let (Tabele 1 - 4). Skupina otrok z glasovnimi motnjami in 

kontrolna skupina se nista razlikovali po starosti (p=0,940) in po spolu (p=1,000). 
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Tabela 1: Starost udeležencev raziskave 

 N Min Max 

Povprečj

e 

Standardna 

deviacija. 

Leta 

Starost (Kontrolna 

skupina) 
50 3 7 5,04 0,832 

Starost (Glasovne motnje) 25 3 7 5,36 0,907 

Starost (Skupno) 75 3 7 5,15 0,865 

 

 

Tabela 2: Frekvenčna porazdelitev udeležencev raziskave po starosti 

Leta f f % 

3 2 2,7 

4 13 17,3 

5 36 48,0 

6 20 26,7 

7 4 5,3 

Skupno 75 100,0 

 

Tabela 3: Spol udeležencev 

 Kontrolna 

skupina 

Glasovne 

motnje 

Skupno (f 

%) 

Dečki 26 13 52,0 

Deklice 24 12 48,0 

Skupno 50 25 100,0 

 

Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev udeležencev raziskave po spolu 

 f f % 

Dečki 39 52,0 

Deklice 36 48,0 

Skupno 75 100,0 
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10.3 Instrumentarij 

Merski instrument, ki sem ga uporabila v magistrskem delu, je slovenski prevod 

angleškega vprašalnika pVHI. Vprašalnik je sestavljen iz treh podskupin 

(podvprašalnikov), ki označujejo posamezna področja in sicer funkcionalno, fizično in 

emocionalno. Prva in tretja podskupina imata vsaka sedem postavk, druga 

podskupina pa ima 9 postavk. V funkcionalni podskupini se postavke nanašajo na 

vpliv glasovne motnje na otrokovo vsakodnevno življenje in aktivnosti. Fizična 

podskupina vsebuje postavke glede dojemanja glasovnih težav in splošnih 

značilnosti govora. Zadnja, emocionalna podskupina se osredotoča na otrokove 

čustvene odzive na glasovno motnjo. Ob vsaki postavki je petstopenjska lestvica (0 = 

nikoli, 1 = skoraj nikoli, 2 = včasih, 3 = skoraj vedno, 4 = vedno). Navodila za 

reševanje so se glasila tako: »Vprašalnik je sestavljen iz 23 stavkov, ki jih mnogi 

uporabljajo za opisovanje svojih glasov in vpliva glasu na njihovo življenje. Prosim 

Vas, da za vsako napisano trditev označite, ali ta trditev velja za vašega otroka in 

njegov glas ali ne, oziroma kako pogosto velja (4=vedno, 3=skoraj vedno, 2=včasih, 

1=skoraj nikoli, 0=nikoli). Prosim Vas tudi, da na začetku vprašalnika označite kako 

»zgovoren« je vaš otrok, koliko dejansko govori vsak dan. Na koncu vprašalnika na 

črti označite, kako Vi ocenjujete otrokov glas – popolnoma v redu (označite čisto na 

levi strani črte) ali popolnoma slab (označite čisto na desni strani črte), ali nekje vmes 

(označite na črti).« 

Starši so zgovornost otroka ocenjevali na stopenjski lestvici od 1 (tihi opazovalec) do 

7 (zelo rad in veliko govori). Resnost otrokove glasovne motnje so starši označili na 

vizualni analogni lestvici, izrazili smo jo v odstotkih in sicer od 0 (normalen glas) do 

100 (povsem zanič glas, brez glasu). 

10.4 Organizacija izvedbe raziskave 

Udeležence – starše otrok iz različnih enot otroškega vrtca Ajdovščina, starih od 3-6 

let, sem povabila k sodelovanju s prošnjo, ki je bila speta skupaj z vprašalnikom in s 

soglasjem za sodelovanje v raziskavi. Starši, ki so s svojimi otroki želeli sodelovati v 

raziskavi, so podpisali soglasje. Prošnja  za sodelovanje je vsebovala tudi vse 

potrebne informacije o raziskavi. K sodelovanju smo povabili tudi starše otrok, ki so 

prišli na pregled v foniatrično ambulanto Klinike za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo zaradi glasovnih težav. Starši so sami izpolnjevali vprašalnik. 

Tisti starši, katerih otrok obiskuje otroški vrtec Ajdovščina, so izpolnjen vprašalnik 

prinesli nazaj v vrtec, kdor pa je vprašalnik izpolnjeval v foniatrični ambulanti, je pustil 

vprašalnik tam. Kasneje je pooblaščena oseba foniatrične ambulante te vprašalnike 

anonimizirala, jih skenirala in mi jih poslala v obdelavo. S pisnim dovoljenjem staršev 

je povzela tudi vzrok glasovne motnje iz medicinske dokumentacije ter podatek 

dodala na skenirani vprašalnik. 

K sodelovanju sem povabila starše 360 otrok iz vrtca Ajdovščina - Vipava, vendar 

sem dobila nazaj samo 120 vprašalnikov, od katerih je bilo pomanjkljivo izpolnjenih 

40, zato sem jih izvzela iz nadaljnje obdelave. Ostalo mi je 80 ustrezno izpolnjenih 
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vprašalnikov. Test ponovljivosti (test-retest) za zanesljivost vprašalnika nisem mogla 

izvesti zaradi še slabšega sodelovanja staršev ob ponovnem pošiljanju vprašalnika. 

Za obdelavo podatkov iz vprašalnikov sem rezultate anonimizirala in jim dodelila 

šifro, s katero sem jih vodila naprej. Edini podatki, ki so objavljeni v raziskavi, so 

otrokova starost, spol,  diagnoza in dani odgovori, ker so to ključni podatki za 

preverjanje veljavnosti vprašalnika. 

Vsem otrokom iz vrtca, katerih starši so izpolnili vprašalnike, sem subjektivno ocenila 

glas dvakrat v razmaku vsaj dveh mesecev. Če je bil otrokov glas hripav tudi po dveh 

mesecih od prve ocenitve glasu, sem svetovala staršem, naj gredo k izbranemu 

pediatru po napotnico za foniatrični pregled na Kliniko za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo UKC Ljubljana.  

 

Komisija za medicinsko etiko je dala sogalsje za izvedbo raziskave z odločbo št. 

0120-416/2017/3. 

 

 

10.5 Spremenljivke 

Neodvisne spremenljivke v tej raziskavi so sledeče: 

 Spol 

 Starost 

 Prisotnost glasovne motnje 

 Vzrok glasovne motnje 

Odvisne spremenljivke so: 

 Rezultat celotnega vprašalnika pVHI 

 Rezultat funkcionalnega podvprašalnika pVHI 

 Rezultat fizičnega podvprašalnika pVHI 

 Rezultat emocionalnega podvprašalnika pVHI 

 Starševa ocena zgovornosti otroka 

 Starševa ocena kakovosti otrokovega glasu 
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10.6 Postopki obdelave podatkov 

Za urejanje podatkov sem uporabila program Microsoft Excel 2016, medtem ko sem 

za obdelavo podatkov uporabila program IBM SPSS Statistics 22. Pri statistični 

obdelavi podatkov sem najprej uporabila osnovno deskriptivno statistiko numeričnih 

(mere srednje vrednosti in mere razpršenosti) in opisnih spremenljivk (f %). 

Za preverjanje homogenosti varianc sem uporabila Levenov test, normalnost 

porazdelitve pa sem preverila s Kolmogorov-Smirnovim testom. Za testiranje razlik za 

neodvisne vzorce sem izračunala t-test. Pri nehomogenih variancah sem uporabila 

aproksimativno metodo t-testa Cochrana in Coxa, pri nenormalnih numeričnih 

spremenljivkah pa Mann-Whitneyev test. Povezanost med numeričnimi 

spremenljivkami sem preverila s Pearsonovim koeficientom korelacije oz. s 

Spearmanovim koeficientom korelacije. Zanesljivost za posamezne lestvice in za 

skupen rezultat sem ugotovila z metodo notranje konsistentnosti in izračunala 

Cronbachov koeficient alfa. Vrednosti večje od 0,8 sem ocenila za zadovoljive in 

tiste, ki so nad 0,9 za odlične (Ferligoj, 1995). Vsebino prevedenega pVHI je ocenilo 

8 strokovnjakov, ki se ukvarjajo z diagnostiko in zdravljenjem glasovnih motenj. Z 

izračunom Lawshejevega razmerja vsebinske veljavnosti sem ocenila vsebinsko 

veljavnost slovenskega prevoda testa. Diskriminantno veljavnost sem preverila z 

Mann-Whitneyevim testom (razlika v skupnem rezultatu vprašalnika glede na dve 

skupini vzorcev). Konstruktno oz. faktorsko veljavnost testa sem ugotavljala s 

faktorsko analizo.  

11 REZULTATI 

Pri otrocih z glasovnimi motnjami so bili pri foniatričnem pregledu odkriti sledeči 

vzroki glasovne motnje: vozliči, funkcionalna glasovna motnja (MTD), 

laringofaringealni refluks (Tabela 5). Nekateri starši otrok, pri katerih smo ob dveh 

logopedskih pregledih v vrtcu z razmikom vsaj dveh mesecev zaznali glasovno 

motnjo, se niso odzvali povabilu za pregled pri foniatru, zato je vzrok glasovne 

motnje njihovega otroka ostal neznan. Pri takih otrocih sem dala zaznamek 

»zaznana hripavost«.  

Tabela 5: Frekvenčna razporeditev udeležencev glede na vrsto glasovnih 

motenj 

Vzrok glasovne motnje f f % 

Kontrolna Skupina Brez glasovne motnje 50 100,0 

Glasovne motnje 

Vozliči 13 52,0 

Mišično tenzijska 

disfonija (MTD) 
3 12,0 

Laringofaringealni 

refluks 
2 8,0 

Zaznana hripavost 7 28,0 



 

25 

Skupno 25 100,0 

V tabeli 6 sem preverila razlike v funkcionalnem, fizičnem, emocionalnem in 

skupnem rezultatu vprašalnika pVHI med otroci z glasovnimi težavami in otroci brez 

glasovnih težav. V kontrolni skupini je 50 otrok, v skupini z glasovnimi motnjami pa le 

25. Arimetične sredine so višje pri otrocih z glasovnimi motnjami kot pri tistih otrocih 

brez glasovnih težav v vseh delih vprašalnika (funkcionalni, fizični, emocionalni) in 

skupnem rezultatu. 

 

Tabela 6: Rezultati za funkcionalni, fizični in emocionalni del vprašalnika ter 

skupni rezultat pVHI otrok brez glasovnih težav in z glasovnimi težavami 

 

Z Mann Whitneyevim testom sem preverila, ali med rezultati slovenskega prevoda 

pVHI otrok z glasovnimi težavami (glasovne motnje) in rezultati otrok brez glasovnih 

težav (kontrolna skupina) obstaja statistično pomembna razlika. Rezultati so 

pokazali, da med otroki z glasovnimi težavami in otroci brez glasovnih težav 

obstajajo statistično pomembne razlike tako glede skupnega rezultata pVHI kot tudi 

posameznih podtestov s stopnjo tveganja 5%. (tabela 7).  

 

 N 
Aritmetična 

sredina 
Standardna 

deviacija 
Min Max 

Funkcionani 
del 

Kontrolna 
skupina 

50 2,18 2,472 0 10 

Glasovne motnje 25 5,12 3,059 0 11 

Fizični del 

Kontrolna 
skupina 

50 2,72 4,540 0 20 

Glasovne motnje 25 12,96 6,477 0 23 

Emocionalni 
del 

Kontrolna 
skupina 

50 0,98 1,378 0 6 

Glasovne motnje 25 3,36 3,108 0 12 

Skupni 
rezultat 

Kontrolna 
skupina 

50 5,88 6,473 0 26 

Glasovne motnje 25 21,44 9,443 0 44 
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Tabela 7: Preverjanje statistične razlike med podvprašalniki in skupnim 

rezultatom skupine otrok z glasovnimi motnjami (N=25) in kontrolno skupino 

otrok brez glasovnih motenju (N=50). 
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V tabeli 8 sem prikazala razlike v zgovornosti otroka in kakovosti glasu po oceni 

staršev med otroki z glasovnimi težavami in otroki brez glasovnih težav. Arimetične 

sredine so višje pri otrocih z glasovnimi motnjami kot pri tistih otrocih brez glasovnih 

težav pri zgovornosti otroka in starševski oceni kakovosti otrokovega glasu.  

 

Tabela 8: Starševska ocena otrokove zgovornosti in kakovosti otrokovega 

glasu. 

 

Preverila sem, ali se starševska ocena otrokove zgovornosti in ocena kakovosti glasu 

razlikujeta med skupino otrok z glasovnimi motnjami in kontrolno skupino z 

normalnim glasom. Rezultati Mann Whitneyevega testa so pokazali, da obstaja 

statistično pomembna razlika s stopnjo  tveganja 5% samo pri starševski oceni 

kakovosti glasu (tabela 9). 

Tabela 9: Preverjanje statistične razlike med starševsko oceno otrokove 

zgovornosti in kakovostjo glasu med skupino otrok z glasovnimi motnjami 

(N=25) in kontrolno skupino otrok brez glasovnih motenj (N=50) 

 

 

 N 
Aritmetična 

sredina 

Standardna 

deviacija 
Min Max 

Zgovornost 

otroka 

Kontrolna 

skupina 
50 4,11 2,35 0 7 

Glasovne 

motnje 
25 5,20 1,44 0 7 

Kakovost 

otrokovega 

glasu 

Kontrolna 

skupina 
50 0,05 0,82 0,00 0,45 

Glasovne 

motnje 
25 0,35 0,23 0,00 0,74 
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S pomočjo Spearmanovega koeficienta korelacije sem preverila, ali med otrokovo 

zgovornostjo in skupnim rezultatom pVHI obstaja korelacija. S 5 % stopnjo tveganja 

lahko trdim, da med otrokovo zgovornostjo in rezultatom pVHI ne obstaja statistično 

značilna linearna povezanost (tabela 10), čeprav je rezultat blizu meje za statistično 

pomembnost. 

Tabela 10: Rezultati korelacije med zgovornostjo otroka in skupnim rezultatom 

pVHI 

 Skupno_pVHI 

Spearman's rho 

Zgovornost Koeficient 

korelacije 
0,223 

Sig. (2-tailed) 0,055 

N 75 

 

 

S pomočjo Spearmanovega koeficienta korelacije sem preverila, ali med starševsko 

oceno kakovosti otrokovega glasu in skupnim rezultatom pVHI obstaja povezava. Z 

1% stopnjo tveganja lahko trdim, da med starševo oceno otrokovega glasu in 

rezultatom pVHI obstaja srednje močna pozitivna linearna povezanost, ki je 

statistično značilna (tabela 11).  

 

Tabela 11: Korelacija med starševo oceno kakovosti otrokovega glasu in 

skupnim rezultatom pVHI 

 Skupno_pVHI 

Spearman's rho 

VAS_lestvica Koeficient korelacije 0,678** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 70 

**. Korelacija je statistično značilna pri 0,01 stopnji (2-tailed). 

 

Prikazala sem skupne rezultate pVHI in rezultate vseh podvprašalnikov med dečki in 

deklicami v obeh skupinah skupaj. V teh rezultatih se opazi, da je aritmetična sredina 

znatno višja pri dečkih z glasovno motnjo, posebno pri fizičnem podvprašalniku 

(tabela 12). 
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Tabela 12: Rezultati podvprašalnikov ter celotni rezultat pVHI glede na spol 

zdravih otrok in otrok z glasovno motnjo 

 

 pVHI 

Funkcionalni 

del 

pVHI 

Fizični del 

pVHI 

Emocionalni 

del 

pVHI  

Skupni 

del 

Dečki 

Kontrolna 

skupina 

N=26 

M 2,27 2,42 1,23 5,92 

SD 2,376 3,568 1,505 5,663 

Min 0 0 0 0 

Max 9 11 6 24 

Glasovne 

težave 

N=13 

M 5,00 14,77 3,77 23,54 

SD 2,614 5,904 3,745 8,978 

Min 1 3 0 6 

Max 9 23 12 44 

Skupno 

N=39 

M 3,18 6,54 2,08 11,79 

SD 2,752 7,359 2,718 10,832 

Min 0 0 0 0 

Max 9 23 12 44 

Deklice 

Kontrolna 

skupina 

N=24 

M 2,08 3,04 0,71 5,83 

SD 2,620 5,465 1,197 7,376 

Min 0 0 0 0 

Max 10 20 4 26 

Glasovne 

težave 

N=12 

M 5,25 11,00 2,92 19,17 

SD 3,596 6,742 2,314 9,787 

Min 0 0 0 0 

Max 11 23 7 29 

Skupno 

N=36 

M 3,14 5,69 1,44 10,28 

SD 3,296 6,956 1,934 10,319 

Min 0 0 0 0 

Max 11 23 7 29 

M=aritmetična sredina, SD=standardni odklon, min=najnižja vrednost, max=najvišja 

vrednost  
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Z neparametričnim Mann Whitneyevim testom statistično pomembne razlike v 

celokupnem rezultatu pVHI ter rezultatih posameznih podvprašalnikov (funcionalni, 

fizični in emocialni del) med dečki in deklicami nisem ugotovila (tabela 13).  

 

Tabela 13: Preverjanje statistične razlike med rezultati vprašalnika pVHI in vseh 

treh podvprašalnikov glede na spol v skupini otrok z glasovnimi motnjami in 

kontrolni skupini skupaj (N=75) 

 
Če seštejemo vse hripave otroke, ki sem jih odkrila med pregledovanjem otrok v 

vrtcu, katerih starši so izpolnili vprašalnik pVHI, ter otroke, ki so bili zaporedno 

pregledani zaradi dolgotrajne hripavosti v foniatrični ambulanti v izbranem obdobju, je 

bilo med temi otroki 24 fantov in 14 deklic. Iz nadaljnje analize smo nato izključili 

tiste, katerih vprašalniki niso bili v celoti izpolnjeni, ter 3 najstarejše iz kontrolne 

skupine za starostno izenačenje obeh skupin. Tako je bilo v končni skupini 25 otrok z 

glasovnimi motnjami, praktično enako število dečkov (N=13) in deklic (N=12).  
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Prikazala sem tudi rezultate vprašalnika pVHI in njegovih podvprašalnikov glede na 

starost otrok iz obeh skupin. Aritmetične sredine in standardne deviacije se nekoliko 

spreminjajo glede na starost. Pri otrocih z glasovnimi motnjami je najvišja aritmetična 

sredina pri šestletnikih (24,89), najnižja pa pri štiriletnikih (7,50) (tabela 14). 

 

Tabela 14: Aritmetične sredine (M) in standardne deviacije (SD) za celotni 

rezultat pVHI glede na starost zdravih otrok (N=50) in otrok z glasovno motnjo 

(N=25) 

Leta 
 pVHI - TOT 

M STD 

3 

Kontrolna 5,00 - 

Glasovne motnje 20,00 - 

Skupno 12,50 10,60 

4 

Kontrolna 5,55 6,28 

Glasovne motnje 7,50 9,19 

Skupno 5,85 6,36 

5 

Kontrolna 4,12 4,57 

Glasovne motnje 21,73 12,02 

Skupno 9,50 11,10 

6 

Kontrolna 8,73 9,02 

Glasovne motnje 24,89 3,37 

Skupno 16,00 10,75 

7 

Kontrolna 14,50 4,95 

Glasovne motnje 19,00 2,82 

Skupno 16,75 4,19 

 

S pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije sem preverila, ali se med starostjo in 

rezultatom slovenskega prevoda pVHI nahaja povezanost. Z 1 % stopnjo tveganja 

lahko trdim, da med starostjo in rezultatom slovenskega prevoda pVHI obstaja 

srednje močna linearna povezanost, ki je statistično značilna (tabela 15). 
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Tabela 15: Pearsonov koeficient korelacije za preverjanje povezanosti med 

starostjo in skupnim rezultatom pVHI 

 Starost Skupno_pVHI 

Starost 

Pearsonova 

korelacija 
1 0,306** 

Sig. (2-tailed)  0,008 

N 75 75 

Skupno_pVHI 

Pearsonova 

korelacija 
0,306** 1 

Sig. (2-tailed) 0,008  

N 75 75 

**. Korelacija je statistično značilna pri 0,01 stopnji (2-tailed). 

 

 

Prikazala sem tudi rezultate vprašalnika p VHI in njegovih podvprašalnikov v skupini 

otrok z glasovnimi motnjami glede na vzrok njihove glasovne motnje. Najvišja 

aritmetična sredina celotnega rezultata pVHI se je pokazala pri otrocih, ki imajo 

vozliče, najnižja pa pri otrocih, ki imajo mišično tenzijsko disfonijo (MTD). Rezultati 

tudi kažejo, da se aritmetični sredini celotnega rezultata pVHI minimalno razlikujeta 

med otroki, ki imajo vozliče ali laringofaringealni refluks in med otroki, ki imajo MTD 

ali zaznano hripavost (tabela 16). 

 

Tabela 16: Aritmetične sredine (M) in standardne deviacije (SD) za 

podvprašalnike in celotni rezultat pVHI glede na tip glasovne motnje v skupini 

otrok z glasovnimi motnjami 

 pVHI 

Funkcionalni 

del 

pVHI 

Fizični  

del 

pVHI 

Emocionalni 

del 

pVHI 

Skupni  

rezultat 

Število 

primerov 

 M SD M SD M SD M SD  

Vozliči 4,92 2,53 16,92 4,59 4,62 3,40 26,46 6,70 13 

MTD 6,67 4,50 5,67 3,78 1,00 1,00 13,33 6,35 3 

Laringofaringe

-alni refluks 
8,00 0,00 14,00 0,00 4,00 0,00 26,00 0,00 2 

Zaznana 

hripavost 
4,00 3,51 8,43 5,99 1,86 2,47 14,29 9,96 7 
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11.1 Notranja konsistentnost 

 

S pomočjo Cronbach alfa koeficienta sem izračunala ustrezno notranjo zanesljivost 

vprašalnika. Ugotovila sem, da je zanesljivost celotnega vprašalnika dobra, saj je 

koeficient večji od 0,8. Koeficient je visok predvsem pri fizičnem podvprašalniku, 

medtem ko sta ostala dva podvprašalnika dobila zelo podobna koeficienta (tabela 

17). 

Tabela 17: Rezultati notranje zanesljivosti vprašalnika glede na podvprašalnike 

in celotni rezultat pVHI 

 Cronbach Alfa 

koeficient 

Funkcionalni del 0,691 

Fizični del 0,927 

Emocionalni del 0,781 

Celotni pVHI 0,803 

 

 

11.2 Veljavnost 

Vsebinsko veljavnost slovenskega prevoda pVHI sem preverila z Lawshejevim 

izračunom (tabela 18). Med osem strokovnjakov za glas (foniatri in logopedi) sem 

razdelila tabelo z vsemi postavkami iz vprašalnika pVHI in jih prosila, naj ocenijo 

vsako trditev, kako pomembna je za ocenjevanje z glasom povezanih otrokovih 

težav. Ocene za trditve so bile »Bistvena«, »Uporabna, vendar ne bistvena« in 

»Nebistvena«. V izračun se vključi samo tiste trditve, ki so bile ocenjene z 

»Bistvene«. Strokovnjaki so ocenjevali vse postavke vprašalnika (postavke 2-24), 

lestvico, kjer starši označijo zgovornost njihovega otroka (postavka 1), in grafično 

ocenjevalno lestvico kakovosti otrokovega glasu (postavka 25).  

Za potrjeno vsebinsko veljavnost po mnenju strokovnjakov bi v primeru osmih 

strokovnjakov moral biti rezultat CVR=0,75, vendar ga v našem primeru nismo 

dosegli (CVR=0,51). V slučaju, da bi pri računanju Lawshejevega razmerja vključili 

oceni »Bistvena« in »Uporabna, vendar ne bistvena«, bi dobili ustrezen rezultat 

(CVR=0,92). Oceno »Bistvena« so pri vseh strokovnjakih ali pri sedmih strokovnjakih 

izmed 8 ocenjevalcev dobile postavke: F4, F5, F7; P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8; E4 in 

E5. 
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Tabela 18: Izračun Lawshejevega razmerja vsebinske veljavnosti slovenskega 

prevoda angleškega vprašalnika pVHI  

 

Ekspert  

1 

Ekspert 

2 

Ekspert 

3 

Ekspert  

4 

Ekspert  

5 

Ekspert  

6 

Ekspert  

7 

Ekspert  

8 
  CVR 

Postavka 1 x x     x   x x   0,25 

Postavka 2 x x         x     -0,25 

Postavka 3 x x               -0,5 

Postavka 4 x x x x x   x x   0,75 

Postavka 5 x x x x x x x x   1 

Postavka 6 x x     x     x   0 

Postavka 7 x x x x x x x x   1 

Postavka 8 x x x x x x   x   0,75 

Postavka 9 x x x   x x x x   0,75 

Postavka 10 x x     x x x x   0,5 

Postavka 11 x x x   x x x x   0,75 

Postavka 12 x x x   x x x x   0,75 

Postavka 13 x x x x x x x x   1 

Postavka 14 x x x   x x x x   0,75 

Postavka 15 x x x x x x x x   1 

Postavka 16 x x   x   x x     0,25 

Postavka 17 x x   x x   x x   0,5 

Postavka 18 x x         x x   0 

Postavka 19 x x   x       x   0 

Postavka 20 x x x x x x x x   1 

Postavka 21 x x x x x x x x   1 

Postavka 22 x x   x     x x   0,25 

Postavka 23 x x   x     x x   0,25 

Postavka 24 x x     x x x x   0,5 

Postavka 25 x x     x x x x   0,5 

CVR (Critical) za 8 strokovnjakov je 0,75. 

  
0,51 

X= postavka označena kot »bistvena« 
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12 FAKTORSKA ANALIZA 

Pred faktorsko analizo je potrebno preveriti, ali so podatki primerni za faktorsko 

analizo. (Factor analysis: SPSS annotated output, 2018). 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO mera) vrednost znaša 

0,748 kar pomeni, da so podatki primerni za faktorsko analizo. Ker je signifikanca pri 

Barlettovem testu manjša od 0,05, stopnja prostosti pa 253, lahko trdim, da so vsaj 

nekatere spremenljivke korelirane (tabela 19).  

 

 

Tabela 19: Kaiser- Meyer-Olkinova mera in Bartlettov test za postavke 

slovenske verzije p-VHI vprašalnika 

Kaiser-Meyer-Olkin mera 0,748 

Bartlettov test Approx. Chi-Square 1168,36

9 

df 253 

Sig. ,000 

 

Komunaliteta nam pove, kakšen delež variabilnosti lahko pojasnimo z metodo 

glavnih komponent pri posamezni spremenljivki, oziroma do katerega obsega 

določena spremenljivka korelira z drugimi spremenljivkami. Zaželjene so končne 

vrednosti nad 0,2, če je vrednost manjša, spremenljivko izločimo iz nadaljne analize. 

Glede na razultate faktorske analize slovenskega pVHI imajo najvišje vrednosti 

spremenljivke  P3, P4 in E2 (tabela 20). 
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Tabela 20: Izračun komunalitete za posamezne postavke slovenskega prevoda 

vprašalnika pVHI (Ekstrakcijska metoda: analiza glavnih komponent) 

 Začetna vrednost Končna izračunana vrednost 

F1 1.000 ,467 

F2 1.000 ,665 

F3 1.000 ,502 

F4 1.000 ,198 

F5 1.000 ,340 

F6 1.000 ,593 

F7 1.000 ,435 

P1 1.000 ,623 

P2 1.000 ,695 

P3 1.000 ,713 

P4 1.000 ,734 

P5 1.000 ,566 

P6 1.000 ,643 

P7 1.000 ,671 

P8 1.000 ,635 

P9 1.000 ,510 

E1 1.000 ,533 

E2 1.000 ,756 

E3 1.000 ,509 

E4 1.000 ,459 

E5 1.000 ,201 

E6 1.000 ,667 

E7 1.000 ,474 
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Tako imenovan »scree diagram«  pokaže, koliko faktorjev je potrebno izbrati za 

nadaljevanje faktorske analize – najbolje je izbrati tisto število, pri katerem se graf 

„lomi“ oz. je koleno. Obdržimo komponente do kolena, tiste pri kolenu ne 

upoštevamo več. Iz diagrama 1 za slovenski pVHI vprašalnik je razvidno, da je 

koleno grafa pri 4. faktorju, torej je najbolje obdržati 3 faktorje (Diagram 1). 

 

Diagram 1: »Scree diagram« za spremenljivke slovenskega vprašalnika pVHI 

 
 

 

Prvi trije faktorji pojasnijo 54,7 % skupne variabilnosti. Prvi faktor pojasni 34,3 % 

skupne variabilnosti, drugi faktor pojasni 12,2% celotne variabilnosti, tretji faktor pa 

pojasni 8,3% celotne variabilnost. Lastna vrednost je pri prvem faktorju 7,884, pri 

drugem pa 2,800 in pri tretjem 1,905 (tabela 21). 
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Tabela 21: Analiza glavnih komponent (uporabljeni sta ekstrakcijska metoda in 

vzorčna matrica) 

Komponente 

Začetne lastne vrednosti 
Odstotek pojavnitve celotne 

variabilnosti 

Rotacija 

pojasnitve 

celotne 

variabilnosti 

Skupno 
% 

variance 

Kumulativni 

% 
Skupno 

% 

variance 

Kumulativni 

% 
Skupno 

1 7,884 34,278 34,278 7,884 34,278 34,278 7,592 

2 2,800 12,172 46,450 2,800 12,172 46,450 4,016 

3 1,905 8,281 54,731 1,905 8,281 54,731 2,038 

4 1,613 7,015 61,745     

5 1,439 6,255 68,000     

6 1,173 5,099 73,099     

7 ,959 4,169 77,268     

8 ,817 3,553 80,822     

9 ,704 3,061 83,882     

10 ,606 2,636 86,519     

11 ,591 2,571 89,090     

12 ,434 1,888 90,977     

13 ,338 1,471 92,448     

14 ,331 1,438 93,886     

15 ,281 1,221 95,107     

16 ,243 1,059 96,165     

17 ,217 ,944 97,109     

18 197 ,855 97,964     

19 ,155 ,673 98,637     

20 ,091 ,397 99,033     

21 ,087 ,377 99,410     

22 ,074 ,321 99,731     

23 ,062 ,269 100,000     
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Vzorčna matrica 

 
Komponente 

1 2 3 

F1  ,643  

F2  ,692  

F3    

F4    

F5    

F6  ,615  

F7  ,572  

P1 ,647   

P2 ,845   

P3 ,874   

P4 ,.861   

P5 ,768   

P6 ,771   

P7 ,830   

P8 ,794   

P9 ,613   

E1 ,598   

E2 ,550  ,577 

E3 ,706   

E4   ,588 

E5    

E6  ,833  

E7  ,709  

Ekstakcijska metoda: analiza glavnih 

komponent 

Rotacija: Oblimin s Kaiser normalizacijo 

a. Konvergirana rotacija v 14 iteracijah 

 

 

S faktorsko analizo sem tako dobila tri glavne skupine težav, ki so jih starši najbolj 

zaznali med reševanjem vprašalnika. V nadaljevanju bom opisala vse tri faktorje 

(skupine) in vprašanja, ki so se zvrstila v vsako skupino. 

 

V prvem faktorju imamo vse spremenljivke iz fizičnega podvprašalnika in tri postavke 

iz emocionalnega podvprašalnika in sicer P1 (Pri govoru mojemu otroku 

zmanjkuje zraka.), P2 (Zven otrokovega glasu se spreminja preko dneva.), P3 

(Ljudje sprašujejo: »Kaj je narobe z otrokovim glasom?«.), P4 (Otrokov glas 

zveni suho, raskavo in/ali hripavo.), P5 (Kvaliteta otrokovega glasu je 

nepredvidljiva, nikoli ne vem, kakšen glas bo imel.), P6 (Govorjenje je za 

mojega otroka precej naporno, se npr. napreza, napenja mišice pri tem.), P7 
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(Zvečer ima moj otrok najslabši glas.), P8 (Otroku med govorjenjem zmanjka 

glasu (glas se prekine), P9 (Moj otrok mora kričati, da ga drugi slišijo.), E1 (Moj 

otrok se zaradi glasu zdi napet, nesproščen pri govorjenju.), E2 (Zdi se, da 

otrokov glas vznemirja druge ljudi.) in E3 (Ugotavljam, da drugi ne razumejo 

otrokovih problemov z glasom.). Vse močno pozitivno korelirajo s prvim faktorjem. 

Prvi faktor sem poimenovala zaznavanje kakovosti otrokovega glasu.  

 

V drugem faktorju imamo štiri spremenljivke iz funkcionalnega podvprašalnika ter dve 

postavki iz emocionalnega podvprašalnika in sicer F1 (Zaradi njegovega/njenega 

glasu, mojega otroka drugi s težavo slišijo.), F2 (Drugi imajo težave pri 

razumevanju mojega otroka v hrupnem prostoru), F6 (Če se moj otrok 

pogovarja z nekom od blizu, ga ta prosi naj ponovi, kar je rekel.), F7(Glasovne 

težave omejujejo mojega otroka v osebnih, izobraževalnih in družabnih 

aktivnostih.), E6 (Moj otrok je vznemirjen, če ga drugi prosijo, da ponovi, kar je 

povedal.) in E7 (Mojemu otroku je nerodno, če ga drugi prosijo, da ponovi, kar 

je povedal.). Vse spremenljivke močno pozitivno korelirajo z drugim faktorjem. Drugi 

faktor sem poimenovala vpliv otrokovega glasu na njegovo družbeno življenje. 

 

V tretjem faktorju imamo dve spremenljivki iz emocionalnega podvprašalnika in sicer 

E2 (Zdi se, da otrokov glas vznemirja druge ljudi.) in  E4 (Moj otrok je 

razočaran/prizadet zaradi svojih težav z glasom.). Obe spremenljivki močno 

pozitivno korelirata s tretjim faktorjem. Tretji faktor sem poimenovala otrokovo 

dojemanje glasovnih težav. 

 

 

13 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

H1: Slovenski prevod angleškega vprašalnika 

pVHI je veljaven za slovensko otroško 

populacijo. 

DELNO POTRJENA 

 

Z izračunom Lawshejevega razmerja vsebinske veljavnosti slovenskega prevoda 

angleškega vprašalnika pVHI sem preverila vsebinsko veljavnost za slovensko 

kulturno okolje. Končni rezultat pri vključenih osmih strokovnjakih je pod 0,75 oz. 

CVI=0,51. Rezultati, ki sem jih pridobila od osmih strokovnjakov iz področja glasovnih 

motenj so torej pokazali, da vprašalnik pVHI potrebuje nekaj kulturnih prilagoditev. 

Rezultati se ujemajo z notranjo konsistenco vseh treh delov vprašalnika. 

Postavke, ki niso dosegle zadostnega število ocen »bistveno«, so iz funkcionalnega 

(tri od sedmih) in emocionalnega podvprašalnika (dve od sedmih). Največ primernih 

ocen je dobilo sedem postavk od devetih v fizičnem delu vprašalnika (Tabela 18). 
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Primerjava rezultatov celokupnega pVHI in vseh podvprašalnikov med skupino 

hripavih otrok in kontrolno skupino je potrdila diskriminantno veljavnost vprašalnika 

(Tabela 7). 

 

H2: Slovenski prevod pVHI ima ustrezno notranjo 

zanesljivost  
POTRJENA 

 

Cronbach alfa koeficient za celokupen pVHI je 0,803 kar pomeni, da je zanesljivost 

dobra, saj je koeficient večji od 0,8 (tabela 17). To pomeni, da ima slovenski prevod 

angleškega vprašalnika pVHI ustrezno notranjo zanesljivost. 

 

H3: Med rezultati slovenskega prevoda pVHI otrok z 

glasovnimi težavami in rezultati otrok brez 

glasovnih težav obstaja statistično pomembna 

razlika. 

POTRJENA 

 

Rezultati so pokazali, da med otroci z glasovnimi težavami in otroci brez glasovnih 

težav obstajajo pomembne razlike v rezultatih vprašalnika (tabeli 6 in 7). 

 

H4: Obstaja pozitivna korelacija med otrokovo 

zgovornostjo in rezultatom pVHI. 

NI POTRJENA 

Med starševo oceno otrokove zgovornostji in rezultatom pVHI vprašalnika obstaja 

šibka linearna povezanost, vendar ni statistično pomembna (r = 0,223, p = 0,055) 

(tabela 10). Četrte hipoteze ne morem potrditi. 

 

H5: Obstaja pozitivna korelacija med starševo oceno 

otrokovega glasu in rezultatom pVHI. 

POTRJENA 

 

Z 1 % stopnjo tveganja lahko trdim, da med starševo oceno kakovosti otrokovega 

glasu in rezultatom pVHI obstaja srednje močna pozitivna linearna povezanost, ki je 

statistično značilna (r=0,678, p=0,000). To pomeni, da med starševo oceno 

otrokovega glasu in rezultatom pVHI obstaja pozitivna korelacija (tabela 11). 
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H6: Spol in starost otroka ne bosta povezana z 

rezultatom slovenskega prevoda pVHI. 

DELNO POTRJENA 

 

Z 1 % stopnjo tveganja lahko trdim, da med starostjo in rezultatom slovenskega 

prevoda pVHI obstaja srednje močna linearna povezanost, ki je statistično značilna 

(r=0,306, p=0,008) (tabela 15). Po drugi strani pa se rezultati vprašalnika pVHI niso 

statistično pomembno razlikovali pri dečkih in deklicah (tabela 13). Torej lahko 

hipotezo le delno potrdim. 

H7: Glasovne motnje pri slovenskih otrocih so 

bolj značilne za dečke. 

POTRJENA 

Med vsemi pregledanimi otroki (v vrtcu ali v foniatrični ambulanti) je bilo pred 

izključitvijo tistih, katerih starši niso v celoti izpolnili vprašalnika, in 3 najstarejših otrok 

za starostno izenačenje obeh skupin 24 hripavih dečkov in samo 14 hripavih deklic. 

Šesto hipotezo lahko potrdim. 

H8: Najpogostejši vzrok za glasovno motnjo pri 

otrocih so vozlički na glasilkah. 

POTRJENA 

Zadnjo hipotezo lahko potrdim, saj so najpogostejši vzrok za glasovno motnjo pri 

otrocih, ki so sodelovali v tej raziskavi, vozliči. Ti so bili prisotni pri 52% otrok z 

glasovnimi motnjami (tabela 5). 

 

14 RAZPRAVA 

Glas je sestavni del fizične osebe. Odrasli se navadno poslužujejo glasu, da 

komunicirajo, nekaterim predstavlja glas orodje za opravljanje službe. Otroci 

uporabljajo glas najpogosteje za vsakdanjo komunikacijo z odraslimi, z drugimi 

otroki, med raznimi dejavnostmi, za petje in predvsem med igro. Ta predstavlja večji 

delež otrokovega dneva v predšolskem obdobju, med njo pa se otroci učijo 

pomembnih socialnih veščin. Med zbiranjem podatkov sem opazila, da večina 

staršev, katerih otroci imajo glasovne težave, ne prepozna le-teh kot posebnost 

oziroma patološkega stanja, ampak sprejemajo otrokovo hripavost kot njegovo 

značilnost, kot del otroka. Do podobnih dognanj so prišli tudi drugi raziskovalci. V 

hebrejski raziskavi so Amir idr. (2015) ugotovili, da so starši hripavih otrok ocenili 

kakovost glasu svojega otroka pomembno višje kot starši otrok iz kontrolne skupine 

brez glasovnih težav. Mornet (2014) pa ugotavlja, da starši navadno ne opazijo 

glasovnih težav pri svojem otroku.  Z ustreznim usmerjanjem pozornosti na glas in 

pridobivanjem informacij o glasovnih motnjah kot bolezenskem znaku začnejo starši 

spremljati otrokov glas in ga začnejo primerjati z glasovi drugih otrok in šele nato se 

najavijo na pregled k foniatru. Mornet (2014) je tako ugotovil, da od domnevne 
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pojave glasovne motnje pri otroku do prvega pregleda pri foniatru običajno preteče 

več kot eno leto. Morda je bil to tudi razlog za tako majhen odziv staršev na poslani 

vprašalnik (le 33% odziv). 

Zanimivo bi bilo primerjati rezultate vprašalnika pred in po edukaciji staršev o 

pogostnosti glasovnih motenj pri otrocih in njihovih vzrokih ter nato ciljano spremljati 

otrokov glas. Tega zaradi premajhnega sodelovanja staršev nismo mogli preveriti. 

Prav starši so tista skupina, ki odgovarja na vprašalnik in posredno dajejo podatke o 

svojih otrocih. Njihov subjektiven pogled nam sicer ne nudi objektivnih rezultatov, 

ampak nam nudi pomemben vpogled v njihovo doživljanje otrokovega glasu.  

S podatki, ki so zbrani v tem magistrskem delu, sem želela preveriti veljavnost in 

zanesljivost slovenskega prevoda angleškega vprašalnika pVHI. Vsi podatki kažejo 

na to, da je slovenski prevod vprašalnika pVHI veljaven in zanesljiv vprašalnik ter 

primeren za uporabo pri sestavi ocene o resnosti glasovne motnje pri slovenskih 

otrocih. To je prvi slovenski prevod vprašalnika za vpogled v otroške glasovne 

motnje.  

Rezultati so torej pokazali, da je slovenski prevod vprašalnika pVHI dokaj zanesljiv 

inštrument za slovensko otroško populacijo, saj je rezultat Lawshejevega izračuna 

pokazal, da je skupina strokovnjakov večino postavk (12 od 23) ocenila kot bistvene. 

Nekaterih postavk strokovnjaki niso ocenili kot bistvene, kar bi bil lahko odraz 

slovenskega kulturnega okolja in odnosa do glasovnih motenj pri otrocih. Iz 

rezultatov Lawshejevega izračuna razmerja vsebinske veljavnosti je razvidno, da so 

strokovnjaki ocenili kot bistvene tiste postavke, ki se pojavljajo v večini tako v 

faktorski analizi kot tudi v španski skrajšni verziji P-VHI-10. Španski raziskovalci so 

se podali v krajšanje španskega prevoda pVHI z originalnimi postavkami, ki so jih 

ocenili kot najpomembnejše (Sanz idr, 2016), zato lahko primerjam naše postavke z 

njihovimi. 

V tej španski skrajšani verziji vprašalnika za otroke se pojavi ena postavka iz 

funkcionalnega podvprašalnika in devet postavk iz fizičnega podvprašalnika. Nobena 

postavka ni iz emocionalnega podvprašalnika (Sanz idr, 2016). Če primerjam 

vsebinsko veljavne postavke glede na rezultate iz izračuna Lawshejevega razmerja 

vidimo, da se ujemajo s postavkami iz španske skrajšane verzije pVHI za 70%. 

Postavke, ki bi jih lahko vklučili v raziskavo za skrajšano slovensko verzijo 

vprašalnika pVHI, pokrivajo celotni vprašalnik. Tri postavke so namreč iz 

funkcionalnega podvprašalnika, sedem postavk je iz fizičnega podvprašalnika in ena 

postavka je iz emocionalnega podvprašalnika.  

Ugotovitve o tem, katere postavke so pomembnejše, se ujemajo z dejansko notranjo 

konsistenco vseh treh delov vprašalnika, kjer ima fizični del najvišjo notranjo 

kosistenco, sledi mu pa emocionalni del (tabela 17). 

Lawshejev test so opravili tudi korejski (Sung idr, 2012) in turški raziskovalci 

(Tadıhan idr, 2015).  
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Korejski raziskovalci (Sung idr, 2012) so preverili vsebinsko veljavnost korejskega 

prevoda vprašalnika pVHI z Lawshejevim testom, da so preverili kulturno in jezikovno 

ustreznost prevoda. Vprašali so za mnenje pet različnih logopedov. Končni rezultat 

CVI (Content validity index) je bil 0,97. 

Turški raziskovalci (Tadıhan idr, 2015) so opravili Lawshejev izračun na podlagi 

mnenja treh strokovnjakov za glasovne motnje. S tem testom so tudi oni želeli 

ugotoviti vsebinsko veljavnost turškega prevoda vprašalnika pVHI in sicer, ali je 

prevod ustrezen in kulturno primeren. 

Relativno nizek Lashejev izračun pri slovenskem prevodu vprašalnika pVHI je morda 

lahko posledica različnih profilov strokovnjakov, ki so pri tem sodelovali: zdravniki 

otorinolaringologi foniatri in logopedi, ki obravnavajo ali so v nekem obdobju kariere 

obravnavali osebe z glasovnimi težavami. Zdravniki običajno iščejo organske in 

fiziološke vzroke in se jim več posvečajo, logopedi pa so usmerjeni v popravljanje ali 

kompenzacijo motene funkcije ne glede na vzrok motnje. 

Različne rezultate pri posameznih podvprašalnikih so dobili Arslan, Mudd, Zuri dr. 

(2013). Ugotovili so namreč, da glasovne motnje vplivajo največ na funkcionalni vidik 

otrokovega življenja in šele nato na fizični vidik. Res je tudi to, da otroci, ki so izkazali 

težave v funkcionalnem podvprašalniku, so jih izkazali tudi na fizičnem 

podvprašalniku. Za prihodnja raziskovanja se lahko sestavi skrajšano verzijo 

slovenskega vprašalnika pVHI z zgledom španskega p-VHI-10 in z uporabo 

rezultatov Lawshejevega izračuna, ki sem jih pridobila s pomočjo strokovnjakov 

(logopedov in foniatrov) s področja glasovnih motenj. 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike v rezultatih pVHI med otroci 

z glasovnimi težavami in otroci brez glasovnih težav, ter da med starostjo in 

rezultatom slovenskega prevoda pVHI obstaja srednje močna linearna povezanost. 

Nasprotno pa lahko trdim za povezavo med spolom in skupnim rezultatom 

slovenskega prevoda pVHI, saj statistično značilne razlike nisem našla. Ugotovila 

sem, da so bile v moji raziskavi glasovne motnje skoraj pogostejše pri dečkih kot 

deklicah, čeprav je bilo v končno skupino otrok z glasovnimi motnjami uvrščeno 

skoraj enako število dečkov in deklic. Med hripavimi otroki so bili tisti, ki sem jih 

odkrila med pregledom otrok, katerih starši so izpolnili vprašalnik pVHI ter otroci, ki 

so bili zaporedno pregledani v foniatrični ambulanti v določenem časovnem obdobju. 

Tjaša Polutnik (2013) je v svoji diplomski nalogi (presečni raziskavi) ugotovila, da je 

občasno hripavih enako število dečkov kot deklic. Ker smo v raziskavi zajeli poleg 

hripavih otrok, ki smo jih našli med pregledom  v vrtcu, tudi otroke, ki so zaporedoma 

prišli na pregled v foniatrično ambulanto, je na spolno zastopanost nedvomno 

vplivala tudi odločitev staršev o pomembnosti glasovne motnje njihovega otroka. Če 

so menili, da je hripavost bolezenski znak, so se prej odločili za pregled pri foniatru, 

kot pa če so sprejeli otrokov glas kot njegovo značilnost. 

Sestavni del vprašalnika sta tudi dve lestvici. Na prvi starš označi zgovornost svojega 

otroka. Rezultati iz te lestvice so pokazali, da otrokova zgovornost ni povezana s 
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končnim  rezultatom pVHI. Tudi Polutnik (2013) je ugotovila nepovezanost med 

zgovornostjo in hripavostjo.  Pomembno je tudi izpostaviti, da ni statistično 

pomembne razlike med otroci z glasovnimi težavami in glasovno zdravimi otroci, če 

gledamo njihovo zgovornost. K nastanku glasovne motnje prispeva prekomerna raba 

glasu, napačna raba glasu in glasovna zloraba. Pri otrocih v naši raziskavi očitno 

velika raba glasu ni bila najpomembnejši dejavnik. Naš rezultat je potrdil tudi 

ugotvitve iz strokovne literature. Garcia Martins meni, da ima pomembno vlogo pri 

nastanku glasovnih motenj napačna raba glasilk (Garcia Martins, 2013). S pretirano 

napačno rabo glasilk je več možnosti za nastanek vozličev, le-ti pa so najpogostejši 

vzrok za glasovne motnje tudi v naši raziskavi.  

Na drugi lestvici mora starš oceniti kakovost otrokovega glasu. Tukaj se je pokazala 

pozitivna korelacija med starševo oceno otrokovega glasu in končnim rezultatom 

pVHI, ki je bila celo statistično pomembna.  

Zanesljivost vprašalnika je večina raziskovalcev preverila z metodo »test-retest«. Te 

metode so se posluževali pri odkrivanju zanesljivosti originalnega vprašalnika pVHI 

(Zur idr, 2007) za italijanski prevod vprašalnika (Schindler idr, 2011), arabski prevod 

(Shoeib idr, 2012), korejski prevod (Park idr, 2013), španski prevod (Sanz idr, 2015), 

malayalamski prevod (Devadas idr, 2015) in hebrejski prevod vprašalnika pVHI (Amir 

idr, 2015). Značilnosti otrok, katerih starši so ponovno izpolnjevali vprašalnik po 

krajšem časovnem obdobju za primerjavo rezulatov obeh testov, pa so se razlikovale 

od raziskave do raziskave- ponekod so vključili hripave in zdrave otroke, drugod 

samo otroke z glasovnimi motnjami, ponekod pa samo hripave otroke. Razlikovalo se 

je tudi število oziroma delež vprašalnikov za starše, s katerimi so preverjali 

zaneljivost vprašalnika, tako da v dosedanjih prevodih vprašalnika ni enotnega 

pristopa glede izvedbe ponovnega testiranja za preverjanje zanesljivosti. 

Zur (2007) je dala test za ponovno reševanje desetim staršem otrok z glasovnimi 

motnjami od 33-ih, ki so sodelovali v raziskavi. V ponovno reševanje testa niso bili 

vključeni starši otrok brez glasovnih motenj. Vsi starši otrok z glasovno motnjo so bili 

že vodeni zaradi glasovnih motenj, medtem ko so raziskovalci iskali starše otrok brez 

glasovnih motenj v šolskih prostorih, pri obšolskih delavnicah in verskih 

organizacijah. 

Italijanski raziskovalci (Schindler idr, 2011) so ponovno testiranje izvedli z vsemi 

tridesetimi starši disfoničnih otrok, ki so sodelovali v raziskavi. Vključili so tiste starše, 

ki so že prišli po pomoč zaradi otrokovih glasovnih motenj. 

Tudi za preverjanje zanesljivosti arabskega prevoda vprašalnika pVHI so razskovalci 

(Shoeib idr, 2012) uporabili metodo ponovnega testiranja pri vseh starših, ki so 

sodelovali pri raziskavi. V raziskavo je bilo vključenih 50 staršev otrok z glasovnimi 

motnjami. Otroci teh staršev so že bili vodeni zaradi glasovnih motenj v Kliniki za 

glasovne motnje v univerzitetni bolnici »Kralj Abdulaziz«. 

Za preverjanje veljavnosti korejskega prevoda vprašalnika pVHI, so Park idr. (2013) 

dali vprašalnik za ponovno reševanje 20% udeležencem preko elektronske pošte. V 
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disfonično skupino so bili vključeni starši tistih otrok, ki so bili že vodeni zaradi 

potrjene diagnoze vozličev na obeh straneh glasilk. 

Za ponovno testiranje španskega prevoda vprašalnika pVHI so španski raziskovalci 

(Sanz idr, 2015) naključno izbrali starše iz disfonične skupine otrok. Vsi starši, ki so 

sodelovali v raziskavi, so izpolnili vprašalnik v sklopu oddleka za otorinolaringologijo, 

pediatrijo in rehabilitacijo. Starši iz skupine glasovnih motenj so imeli otroke, ki so že 

bili vodeni zaradi glasovnih težav. 

Indijski raziskovalci (Devadas idr, 2015) so za ponovno testiranje malayalamskega 

prevoda vprašalnika pVHI izbrali 18 od 57-ih staršev otrok z glasovnimi motnjami. 

Otroci, čigar starši so sodelovali v raziskavi, so že bili vodeni zaradi glasovnih težav.  

Indijski raziskovalci niso vključili kontrolne skupine. 

Hebrejski raziskovalci (Amir, 2015) so dali vprašalnik za ponovno testiranje 44-im 

staršem. V razskavi ni jasno napisano, iz katere skupine so starši, ki so dvakrat rešili 

vprašalnik. Ni jasnih podatkov tudi glede tega, kje so raziskovalci našli starše, ki so 

sodelovali v raziskavi. Edina podana informacija je, da so starše našli v okolici Tel 

Aviva.  

V vseh teh raziskavah, ki so izvedle ponovno testiranje za preverjanje veljavnosti 

dotičnega prevoda vrašalnika pVHI so sodelovali starši otrok, ki so že imeli 

postavljeno diagnozo glasovne motnje. V mojem primeru sem pridobila veliko večino 

staršev za sodelovanje v raziskavi preko javnih vrtcev v občinah Ajdovščina in 

Vipava. Nobeden od staršev vrtčevskih otrok, ki so izpolnjevali vprašalnih, ni 

dejansko zaznal pomembne glasovne motnje pri svojem otroku, kar je najverjetneje 

vplivalo na resnost staršev in na njihovo zavzetost za sodelovanje v raziskavi. V 

nadaljnih raziskavah je mogoče bolje, če se skupino otrok z glasovnimi motnjami  v 

celoti rekrutira med otroki, ki pridejo zaradi hripavosti na pregled k foniatru. Starši teh 

otrok bi bili zanesljivo bolj voljni ponovno odgovarjati na isti vprašalnik npr. 2 tedna 

po prvem testiranju. Zanimivo bi bilo tudi ugotoviti, kako pomemben vpliv imata na 

končni rezultat vpašalnika slovenski kulturni prostor in slovenska družbena 

pričakovanja glede otrokovega glasu. Ta razlika vpliva različnih kulturnih okolij se je 

pokazala med brazilsko in ameriško raziskavo, kjer so brazilski raziskovalci 

(Bhattacharyya idr, 2015) ugotovili, da glasovne težave ne vplivajo negativno na 

kakovost življenja otrok, medtem ko je ameriška raziskava ugotovila, da glasovne 

motnje znižajo otrokovo kakovost življenja (Souza, 2017).  

Faktorska analiza slovenskega prevoda vprašalnka pVHI je postavke razdelila v tri 

skupine - podobno kot jih ima razdeljene originalni vprašalnik. Pripadnost 

posameznih postavk posameznemu podvprašalniku se je glede na rezultate 

faktorske analize nekoliko razlikovala od orginalne verzije. Še največje ujemanje je 

bilo v fizičnem delu vprašalnika, najmanjše pa v emocionalnem delu. Tudi izračun 

notranje konsistentnosti je pokazal visoke vrednosti za fizični podvprašalnik in 

najmanjšo vrednost za  funkcionalni del.  
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15 ZAKLJUČEK 

Z analizo in interpretacijo podatkov sem prišla do zaključka, da je slovenski prevod 

angleškega vprašalnika pVHI veljaven in zanesljiv inštrument za slovensko otroško 

populacijo. Ta inštrument nam nudi subjektivni vpogled v to, kako glasovna motnja 

vpliva na funkcionalni, fizični in emocionalni del življenja otrok z glasovno motnjo. 

Subjektivno oceno staršev otroka nato združimo z objektivnimi ocenami, kar nam 

služi v diagnostičnem postopku, še bolj pa v spremljanju uspešnosti zdravljenja in 

glasovne rehabilitacije hripavih otrok.  

Vsaka informacija, ki jo pridobimo logoped, zdravnik, otorinolaringolog ali psiholog, je 

majhno bogastvo, ki ga vključimo v sestavljanje pacientove slike. Vsak podatek nas 

privede korak bliže najboljši možni rešitvi za pacienta.  
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17 PRILOGA 1 

VABILO K SODELOVANJU 

 

Pozdravljeni, 

Sem Jasmin Podversic, študentka logopedije in surdopedagogike na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani in logopedinja v otroškem vrtcu Ajdovščina. V sklopu svoje 

magistrske naloge pod mentorstvom prof. dr. Irene Hočevar Boltežar zbiram podatke 

za preverjanje veljavnosti slovenskega prevoda vprašalnika o glasovnih motnjah pri 

otrocih (Pediatric Voice handicap index). 

Za validacijo testa potrebujem čim več s strani staršev oziroma skrbnikov izpolnjenih 

vprašalnikov tako glasovno zdravih otrok kot hripavih otrok, zato Vas prosim za 

sodelovanje. Vprašalnik je sestavljen iz 23 postavk, ki jih mnogi uporabljajo za 

opisovanje svojega glasu in vpliva glasu na njihovo življenje. Prosim Vas, da za 

vsako napisano trditev označite, ali ta trditev velja za vašega otroka in njegov glas ali 

ne, oziroma kako pogosto velja (vedno, skoraj vedno, včasih, skoraj nikoli, nikoli). 

Prosim Vas tudi, da na začetku vprašalnika označite, kako »zgovoren« je vaš otrok, 

koliko dejansko govori vsak dan. Na koncu vprašalnika na črti označite, kako Vi 

ocenjujete otrokov glas – popolnoma v redu (označite čisto na levi strani črte) ali 

popolnoma slab (označite čisto na desni strani črte), ali nekje vmes (označite na črti). 

Med bivanjem v skupini otrok bom tudi sama ocenila otrokov glas, kako čist oziroma 

hripav je, da bom lahko primerjala odgovore iz vprašalnika.  

Pridobljeni rezultati bodo uporabljeni samo za študijske namene. Ustrezen slovenski 

vprašalnik bo neprecenljivo orodje za ocenjevanje glasu hripavih otrok pri 

vsakdanjem kliničnem delu otorinolaringologov in logopedov, ki se ukvarjajo z otroki. 

Za Vaše sodelovanje in odgovore se Vam najlepše zahvaljujem. 

 

Jasmin Podversic 

 

 
Podpisani__________________________ se strinjam 

- z uporabo odgovorov iz vprašalnika za preverjanje veljavnosti slovenskega 
prevoda vprašalnika o glasovnih motnjah pri otrocih; 

- da v primeru zaznane hripavosti, me lahko kontaktirate za pregled otrokovega 
glasu pri prof. dr. Ireni Hočevar Boltežar na Kliniki za otorinolaringologijo in 
cervikofacialno kirurgijo v Ljubljani na telefonsko številko/mail:_____________ 
________________________________________ 
. 

 
Podpis 

____________________________________ 
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18 PRILOGA 2 

VPRAŠALNIK O OVIRANOSTI ZARADI GLASOVNIH TEŽAV ZA OTROKE 

(Pediatric Voice Handicap Index – pVHI) 

 

Priimek in ime otroka (skrbnika/starša otroka, odnos do otroka): 

___________________________________________________ 

 

Datum: ________________ 

 

 

  

1 --------------- 2 ---------------3 ---------------4 ---------------5 --------------- 6  --------------- 7 

tihi poslušalec   povprečno rad govori            zelo rad, veliko govori 

 

Sledijo stavki, ki jih mnogi uporabljajo za opisovanje svojih glasovin vpliva glasu na 

njihovo življenje. Obkrožite odgovor (številko), ki označuje, kako pogosto se tudi vam 

oziroma vašemu otroku dogaja v stavku opisana trditev.  

 0 = nikoli 

1= skoraj nikoli 

2 = včasih 

3 = skoraj vedno 

4 = vedno 

 

Izpolni zdr. osebje:  

F = ________ 

P = ________ 

E = ________ 

Skupaj = ________ 

Zgovornost: ________ 
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Del I. – F 

1. Zaradi njegovega/njenega glasu, mojega otroka drugi s težavo slišijo. 

0               1               2               3               4 

2. Drugi imajo težave pri razumevanju mojega otroka v hrupnem prostoru 

0               1               2               3               4 

3. Doma težko slišimo otroka, če ta kliče skozi več prostorov v hiši. 

0               1               2               3               4 

4. Moj otrok se izogiba pogovoru, komunikaciji z drugimi zaradi svojega glasu. 

0               1               2               3               4 

5. Zaradi svojega glasu se moj otrok s prijatelji, sosedi ter sorodniki pogovarja 

manj pogosto. 

0               1               2               3               4 

6. Če se moj otrok pogovarja z nekom od blizu, ga ta prosi naj ponovi, kar je 

rekel. 

0               1               2               3               4 

7. Glasovne težave omejujejo mojega otroka v osebnih, izobraževalnih in 

družabnih aktivnostih. 

0               1               2               3               4 

Del II. P 

1. Pri govoru mojemu otroku zmanjkuje zraka. 

0               1               2               3               4 

2. Zven otrokovega glasu se spreminja preko dneva. 

0               1               2               3               4 

3. Ljudje sprašujejo: »Kaj je narobe z otrokovim glasom?«. 

0               1               2               3               4 

4. Otrokov glas zveni suho, raskavo in/ali hripavo. 

0               1               2               3               4 

5. Kvaliteta otrokovega glasu je nepredvidljiva, nikoli ne vem, kakšen glas bo 

imel. 

0               1               2               3               4 

6. Govorjenje je za mojega otroka precej naporno, se npr. napreza, napenja 

mišice pri tem.  

0               1               2               3               4 

7. Zvečer ima moj otrok najslabši glas; 

0               1               2               3               4 

8. Otroku med govorjenjem zmanjka glasu (glas se prekine). 

0               1               2               3               4 

9. Moj otrok mora kričati, da ga drugi slišijo. 

0               1               2               3               4 
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Del III. E 

1. Moj otrok se zaradi glasu zdi napet, nesproščen pri govorjenju. 

0               1               2               3               4 

2. Zdi se, da otrokov glas vznemirja druge ljudi. 

0               1               2               3               4 

3. Ugotavljam, da drugi ne razumejo otrokovih problemov z glasom. 

0               1               2               3               4 

4. Moj otrok je razočaran/prizadet zaradi svojih težav z glasom. 

0               1               2               3               4 

5. Zaradi svojega glasu, moj otrok manj zahaja v družbo. 

0               1               2               3               4 

6. Moj otrok je vznemirjen, če ga drugi prosijo, da ponovi, kar je povedal. 

0               1               2               3               4 

7. Mojemu otroku je nerodno, če ga drugi prosijo, da ponovi, kar je povedal. 

0               1               2               3               4 

 

Splošna ocena otrokovega glasu: 

(prosim, označite z X na črti resnost otrokove glasovne težave – opis pod črto 

služi kot vodilo) 

 

_________________________________________________________ 

normalen glas      resno moten glas 

 

 

Prevedeno po: Zur KB, Cotton S. KelcherL, Baker S, Weinrich B, Lee L. Pediatric 

Voice Handicap Index (pVHI) a new tool for evaluating pediatric dysphonia. Int J Ped 

Otorhinolaryngol 2007; 71: 77-82. 

 

 


