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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλά επαγγέλματα, στα οποία η φωνή αποτελεί το 

κύριο όργανο εργασίας και για το λόγο αυτό οι εργαζόμενοι σ’ αυτά ονομάζονται 

επαγγελματίες φωνής. Σ’ αυτούς. περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί, πολιτικοί, δικηγόροι,  

ηθοποιοί, τραγουδιστές, εκκλησιαστικοί λειτουργοί, πωλητές, κ.ά. Από υπάρχουσες 

μελέτες φαίνεται, ότι οι εκπαιδευτικοί διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης 

προβλημάτων φωνής, εάν δεν είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι για να 

προλάβουν ή για ν’ αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Από αυτούς πάλι, φαίνεται, ότι 

μεγαλύτερο κίνδυνο για την εμφάνιση προβλημάτων φωνής διατρέχουν οι νηπιαγωγοί 

λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών που διδάσκουν και λόγω της έντονης χρήσης 

φωνής που αναγκάζονται να κάνουν. Επειδή πολύ λίγες μελέτες έχουν γίνει στο 

εξωτερικό για την ιδιαίτερη αυτή ομάδα των εκπαιδευτικών και επειδή δεν υπάρχουν 

στην Ελλάδα αντίστοιχες μελέτες, θεωρήθηκε χρήσιμο να γίνει και στη χώρα μας η 

παρούσα μελέτη, ούτως ώστε να ερευνηθεί η ύπαρξη προβλημάτων φωνής στους 

νηπιαγωγούς. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε ομάδα νοσηλευτών.  

Βασική προϋπόθεση για τη διενέργεια της μελέτης αυτής ήταν η χρησιμοποίηση 

του «Δείκτη Φωνητικής Δυσχέρειας» “Voice Handicap Index” (VHI) που αποτελεί ένα 

έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο διεθνώς. Επειδή στην Ελληνική γλώσσα δεν υπήρχε 

ανάλογο εργαλείο, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μετάφραση και πολιτισμική προσαρμογή 

του VHI από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα 

Η διατριβή περιλαμβάνει το «Γενικό Μέρος», όπου περιγράφονται η ανατομία 

και η φυσιολογία του λάρυγγα, οι τρόποι διάγνωσης των φωνητικών προβλημάτων, οι 

παθήσεις του λάρυγγα και ορισμένες βασικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων φωνής. Δίδονται επίσης πληροφορίες για τους επαγγελματίες φωνής, 

γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε μελέτες, όσον αφορά την ύπαρξη προβλημάτων φωνής σε 

εκπαιδευτικούς και αναφέρονται οι παράγοντες κινδύνου που μπορεί να οδηγήσουν στην 

εμφάνιση προβλημάτων φωνής, καθώς και οι επιπτώσεις αυτών στην επαγγελματική 

δραστηριότητα των εκπαιδευτικών. 
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Στο «Ειδικό Μέρος» γίνεται περιγραφή του υλικού και της μεθόδου που 

χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη, γίνεται στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, ενώ στη 

συζήτηση εξάγονται συμπεράσματα βάσει των αποτελεσμάτων που προέκυψαν.  
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως στόχο να μελετήσει την ύπαρξη 

προβλημάτων φωνής σε νηπιαγωγούς στην Ελλάδα με ομάδα ελέγχου νοσηλευτές, 

καθώς και τους παράγοντες εκείνους που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση αυτών των  

προβλημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή διενέργεια της μελέτης αυτής 

ήταν να γίνει πρώτα η στάθμιση του ερωτηματολογίου “Voice Handicap Index” (VHI) 

στην Ελληνική γλώσσα.  

Κατά το σχεδιασμό της μελέτης κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο 

γενικό μέρος, ούτως ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως τα 

προβλήματα εκείνα που πηγάζουν από την κακή χρήση της φωνής, καθώς και την 

αρνητική επίδρασή τους στην ανατομία και φυσιολογία του λάρυγγα. Σε ό,τι αφορά την 

ανατομία του λάρυγγα θα γίνει μια περιεκτική και σύντομη περιγραφή του χόνδρινου 

σκελετού, του βλεννογόνου, των συνδέσμων, των μυών και των νεύρων του. Στη 

φυσιολογία του λάρυγγα θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες απόψεις για την αναπνευστική, 

προστατευτική και φωνητική λειτουργία του, ενώ στο επόμενο τμήμα του γενικού 

μέρους θα γίνει αναφορά σε επί μέρους χρήσιμα κεφάλαια, όπως είναι οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και θεραπεία προβλημάτων φωνής, οι συχνότερες 

παθήσεις του λάρυγγα που είναι υπεύθυνες για την εμφάνιση των προβλημάτων αυτών, 

καθώς και οι παράγοντες κινδύνου που τα προκαλούν. Το γενικό μέρος θα τελειώσει 

εστιάζοντας στο επάγγελμα των δασκάλων, όπου φαίνεται ότι τα προβλήματα φωνής 

είναι συχνότερα σε σχέση με άλλα επαγγέλματα και έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω της 

σχέσης τους με το αντικείμενο που μελετά η διατριβή αυτή.   
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2. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ 
 

Ο λάρυγγας αποτελεί ένα μυοχόνδρινο όργανο, το οποίο βρίσκεται στη μέση της 

πρόσθιας τραχηλικής χώρας. Αναρτάται από το υοειδές οστό και βρίσκεται στο άνω 

μέρος της τραχείας. Περιέχει επίσης μαλακούς ιστούς όπως βλεννογόνο, αγγεία και 

νεύρα. Ο θυρεοειδής χόνδρος αποτελεί τον κύριο σκελετό του λάρυγγα και οι λαρυγγικοί 

μύες και σύνδεσμοι έχουν σχέση με το σκελετό αυτό (Duflo & Thibeault, 2007). Ο 

λάρυγγας αποτελεί το πλέον ευαίσθητο τμήμα του μηχανισμού της φώνησης, το οποίο 

επηρεάζεται από όλα τα συστήματα του σώματος. 

 

2.1 ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ 

Η κοιλότητα του λάρυγγα μοιάζει με κλεψύδρα και εκτείνεται από την είσοδο του 

λάρυγγα μέχρι το κάτω χείλος του κρικοειδούς χόνδρου. Σε σχέση με το επίπεδο των 

φωνητικών χορδών ο λάρυγγας διαιρείται σε τρεις περιοχές: τη γλωττιδική, την 

υπεργλωττιδική και την υπογλωττιδική. Το διάστημα μεταξύ των γνήσιων φωνητικών 

χορδών ονομάζεται γλωττίδα. 

Οι φωνητικές χορδές είναι επιμήκεις ομαλές ίνες μυϊκού ιστού, οι οποίες μπορούν 

να βραχυνθούν, να επιμηκυνθούν, να χαλαρώσουν, να τεντώσουν και να πλησιάσουν ή 

να απομακρυνθούν η μία από την άλλη. 

Ακριβώς πάνω από τις γνήσιες φωνητικές χορδές υπάρχει μία αύλακα, η 

λαρυγγική κοιλία και πάνω από αυτήν υπάρχουν οι νόθες φωνητικές χορδές, οι οποίες 

παρ’ όλο  που περιέχουν κάποιες μυϊκές ίνες, δε συμμετέχουν στη φυσιολογική φώνηση. 

Σε ορισμένες όμως παθολογικές καταστάσεις μπορούν να δημιουργήσουν φωνή 

συμπλησιάζοντας και εφαπτόμενες η μία με την άλλη. Το φαινόμενο αυτό καλείται 

δυσφωνία της κοιλιακής πτυχής (dysphonia plica ventricularis). 

Η περιοχή πάνω από της γνήσιες φωνητικές χορδές είναι η υπεργλωττιδική 

περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τη λαρυγγική κοιλία, τις νόθες φωνητικές χορδές και την 

αίθουσα. Η αίθουσα είναι το διάστημα μεταξύ των νόθων φωνητικών χορδών και 

αποτελεί την είσοδο στο λάρυγγα. Η περιοχή κάτω από τις γνήσιες φωνητικές χορδές 

μέχρι το κάτω χείλος του κρικοειδούς χόνδρου είναι η υπογλωττιδική περιοχή (Duflo & 

Thibeault, 2007).   
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2.2 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ 

Ο σκελετός του λάρυγγα αποτελείται από το θυρεοειδή χόνδρο, τον κρικοειδή 

χόνδρο και τους αρυταινοειδείς χόνδρους. Στους παραπάνω χόνδρους συνδέονται οι 

αυτόχθονες μύες του λάρυγγα (Εικόνα 1). 

Ο θυρεοειδής χόνδρος μοιάζει με θυρεό, είναι ο μεγαλύτερος των χόνδρων και 

αποτελείται από δύο πέταλα τετράπλευρου σχήματος. Αυτά ενώνονται μπροστά 

σχηματίζοντας γωνία, το μήλο του Αδάμ, που είναι περισσότερο εμφανές στους άνδρες. 

Ο κρικοειδής χόνδρος μοιάζει με κρίκο, του οποίου το πίσω μέρος είναι πλατύτερο. 

Συνδέεται με το θυρεοειδή χόνδρο και με την κρικοθυρεοειδή μεμβράνη, ενώ ο 

κρικοτραχειακός σύνδεσμος συνδέει τον κρικοειδή χόνδρο με την τραχεία. Οι 

αρυταινοειδείς χόνδροι είναι δύο, ένας δεξιά κι ένας αριστερά και βρίσκονται στο πίσω 

μέρος του λάρυγγα. Έχουν σχήμα πυραμίδας, της οποίας η βάση εφάπτεται με τον 

κρικοειδή χόνδρο και η κορυφή της προς τα επάνω με τον κερατοειδή χόνδρο. Στη βάση 

η πρόσθια γωνία των χόνδρων αυτών σχηματίζει μία προβολή που καλείται φωνητική 

απόφυση, η οποία αποτελεί το σημείο πρόσφυσης του φωνητικού συνδέσμου. Οι 

αρυταινοειδείς χόνδροι εκτελούν πολύπλοκες κινήσεις. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν 

διάφορους τρόπους για να συμπλησιάσουν τους αρυταινοειδείς χόνδρους. Οι τρόποι 

αυτοί, όταν δεν είναι σωστοί, μπορούν μερικές φορές να προκαλέσουν λαρυγγικό 

τραύμα, έλκη και κοκκιώματα. Οι κερατοειδείς χόνδροι, ένας δεξιά κι ένας αριστερά, 

είναι συναρθρωμένοι με την κορυφή των αρυταινοειδών χόνδρων. Η επιγλωττίδα είναι 

μια πλατιά χόνδρινη κατασκευή που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το υοειδές οστό και τη 

βάση της γλώσσας,. Κατά την κατάποση κατασπάται  και αποφράσσει την είσοδο του 

λάρυγγα (Duflo & Thibeault, 2007).  
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Εικόνα 1. Χόνδροι του λάρυγγα (Clinical Symposia “The Larynx”, 1986) 
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2.3 ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ 

Ο βλεννογόνος του λάρυγγα αποτελείται από το επιθήλιο, το οποίο περιέχει 

αδένες. Το επιθήλιο του βλεννογόνου είναι κροσσωτό εκτός της περιοχής των 

φωνητικών χορδών και καλύπτεται με πλακώδες επιθήλιο, το οποίο είναι κατάλληλο για 

ν’ αντιστέκεται στους τραυματισμούς κατά την επαφή των φωνητικών χορδών. Κάτω απ’ 

το επιθήλιο υπάρχει ένα στρώμα χαλαρού συνδετικού ιστού, ο χώρος του Reinke και 

κάτω από αυτό υπάρχει το ενδιάμεσο και εν τω βάθει στρώμα του ελαστικού συνδέσμου 

που αποτελεί το φωνητικό σύνδεσμο. Κάτω από το φωνητικό σύνδεσμο υπάρχει ο 

φωνητικός ή θυρεοαρυταινοειδής μυς που αποτελεί το κύριο σώμα της γνήσιας 

φωνητικής χορδής (Hirano, 1981).  

 

2.4 ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ 

 

2.4.1 Αυτόχθονες Μύες 

Οι αυτόχθονες μύες είναι υπεύθυνοι για την απαγωγή, προσαγωγή και τάση των 

γνήσιων φωνητικών χορδών. Είναι προσκολλημένοι και με τα δύο άκρα τους στους 

χόνδρους του λάρυγγα και ελέγχουν την παραγωγή της φωνής κινώντας τους χόνδρους 

τον ένα σε σχέση με τον άλλο (Duflo & Thibeault, 2007), (Εικόνες 2 & 3).  

Οι απαγωγείς μύες ανοίγουν τις φωνητικές χορδές για την αναπνοή, ενώ οι 

προσαγωγοί μύες συμπλησιάζουν τις φωνητικές χορδές για τη φώνηση και την 

προστασία της αεροφόρου οδού. Οι μύες που ανοίγουν την γλωττίδα είναι ο δεξιός και ο 

αριστερός οπίσθιος κρικοθυρεοειδής, ενώ εκείνοι που την κλείνουν είναι οι πλάγιοι 

κρικαρυταινοειδείς, ο εγκάρσιος αρυταινοειδής, οι θυρεοαρυταινοειδείς και ο 

κρικοθυρεοειδής. Ο κρικοθυρεοειδής μυς είναι επίσης υπεύθυνος για την τάση των 

γνησίων φωνητικών χορδών, γεγονός μεγάλης σημασίας για τον τόνο της φωνής. Η 

σύσπασή του αυξάνει τον τόνο της φωνής προκαλώντας επιμήκυνση και λέπτυνση της 

χορδής και είναι ο κύριος ανταγωνιστής του θυρεοαρυταινοειδούς μυός. Ο 

θυρεοαρυταινοειδής μυς προσάγει, χαμηλώνει, βραχύνει και παχαίνει τη φωνητική 

χορδή. Αποτελεί την κύρια μάζα της φωνητικής χορδής και καλείται μυς της χορδής. Η 

σύσπασή του χαμηλώνει τον τόνο της φωνής. Δεν ενεργεί από μόνος του αλλά σε 

συνεργασία με τους άλλους αυτόχθονες μύες. Ο πλάγιος κρικαρυταινοειδής μυς 
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προσάγει, χαμηλώνει, επιμηκύνει και λεπταίνει τη χορδή φέρνοντας τις φωνητικές 

αποφύσεις και το φωνητικό σύνδεσμο προς τη μέση γραμμή. Ο εγκάρσιος αρυταινοειδής 

μυς προσάγει την οπίσθια μοίρα των φωνητικών χορδών και έχει μεγάλη σημασία για τη 

σύγκλιση του οπίσθιου τμήματος της γλωττίδας. Ο οπίσθιος κρικαρυταινοειδής μυς 

απάγει, ανυψώνει, επιμηκύνει και λεπταίνει τις φωνητικές χορδές περιστρέφοντας τον 

αρυταινοειδή χόνδρο προς τα πίσω και πλάγια. Είναι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος 

αυτόχθονας μυς και είναι ιδιαίτερα ενεργός κατά την εισπνοή. Είναι ο μόνος μυς που 

ανοίγει τη γλωττίδα. Οι ανταγωνιστές του είναι ο πλάγιος κρικαρυταινοειδής μυς και ο 

εγκάρσιος αρυταινοειδής μυς (Duflo & Thibeault,  2007).  
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Εικόνα 2. Αυτόχθονες μύες του λάρυγγα (Clinical Symposia “The Larynx”, 1986) 

 

 17



 
Εικόνα 3. Η λειτουργία των αυτοχθόνων μυών του λάρυγγα (Clinical Symposia “The 
Larynx”, 1986) 
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2.4.2 Ετερόχθονες Μύες 

Οι ετερόχθονες μύες του λάρυγγα διατηρούν τη θέση του στον τράχηλο και τον 

στερεώνουν μεταβάλλοντας τη θέση του σε σχέση με τον τράχηλο ανάλογα με τις 

φωνητικές ανάγκες (Εικόνα 4). Διακρίνονται στους ύπερθεν και στους κάτωθεν του 

υοειδούς οστού. Οι κάτωθεν του υοειδούς μύες είναι ο θυρεοειδής, ο στερνοθυρεοειδής, 

ο στερνοϋοειδής και ο ωμοϋοειδής. Οι μύες αυτοί κατασπούν το υοειδές οστό και το 

λάρυγγα βοηθώντας την κατάποση και τη φώνηση. Οι άνωθεν του υοειδούς μύες είναι ο 

διγάστωρ, ο γναθοϋοειδής  ο γενειοϋοειδής, ο βελονοϋοειδής, ο υογλωσσικός και o 

γενιογλωσσικός , οι οποίοι μαζί με τον κρικοφαρυγγικό μυ ανασπούν το λάρυγγα και το 

υοειδές οστό (Duflo & Thibeault, 2007).  
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Εικόνα 4. Ετερόχθονες μύες του λάρυγγα (Clinical Symposia “The Larynx”, 1986) 
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2.5 ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ 

Η αγγείωση του λάρυγγα γίνεται από την άνω λαρυγγική, την κάτω λαρυγγική 

και την κρικοθυρεοειδή αρτηρία. Τα λεμφαγγεία του λάρυγγα αδειάζουν το περιεχόμενο 

τους, τη λέμφο, στους εν τω βάθει τραχηλικούς λεμφαδένες (Duflo & Thibeault, 2007). 

Τα νεύρα του λάρυγγα είναι το άνω και το κάτω λαρυγγικό που είναι κλάδοι του 

πνευμονογαστρικού (Εικόνα 5). Το πνευμονογαστρικό εφοδιάζει με νεύρα τους 

αυτόχθονες μύες του λάρυγγα, ενώ το τρίδυμο, το προσωπικό και το υπογλώσσιο νεύρο 

εφοδιάζουν με νεύρα τους ετερόχθονες μύες. 

Το άνω λαρυγγικό νεύρο διαιρείται στον έσω κλάδο που είναι αισθητικός και 

νευρώνει την υπεργλωττιδική μοίρα και στον έξω κλάδο που είναι μεικτός, κινητικός και 

αισθητικός. Ο έξω κλάδος εξυπηρετεί κινητικά τον κρικοθυρεοειδή μυ. 

Το κάτω λαρυγγικό ή παλίνδρομο νεύρο δεξιά σχηματίζει αγκύλη γύρω από την 

υποκλείδια αρτηρία και αριστερά γύρω από το αορτικό τόξο. Ανερχόμενο δε εισέρχεται 

στο λάρυγγα πίσω από την κρικοθυρεοειδή διάρθρωση. Το νεύρο αυτό είναι μεικτό και 

είναι υπεύθυνο για την κίνηση των αυτόχθονων μυών του λάρυγγα εκτός του 

κρικοθυρεοειδούς, καθώς και για την αισθητική νεύρωση της υπογλωττιδικής μοίρας του 

λάρυγγα (Duflo & Thibeault, 2007).    
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Εικόνα 5. Ασύμμετρη πορεία του κάτω λαρυγγικού νεύρου δεξιά και αριστερά 
(Aronson, 1980) 
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3. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ 
 

3.1 ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Το κέντρο της φώνησης ευρίσκεται στον εγκεφαλικό φλοιό και η θέληση για 

φωνή αρχίζει από τον κινητικό φλοιό του εγκεφάλου (Sataloff, 1993).  

Τα κύρια όργανα υπεύθυνα για την παραγωγή της φωνής είναι ο λάρυγγας, οι 

πνεύμονες, η τραχεία, ο φάρυγγας, η μύτη, οι παραρρινικές κοιλότητες και η στοματική 

κοιλότητα. Μαζί αυτά τα όργανα σχηματίζουν ένα περίπλοκο σωλήνα που εκτείνεται από 

το λάρυγγα έως τα χείλη. Το μέρος του σωλήνα που βρίσκεται πάνω από το λάρυγγα 

ονομάζεται φωνητική οδός και αποτελείται από το φάρυγγα, το στόμα και τη μύτη. Το 

σχήμα της φωνητικής οδού μπορεί να μεταβάλλεται από την κίνηση της μαλακής 

υπερώας, της γλώσσας, των χειλέων και της γνάθου που συλλογικά είναι υπεύθυνα για 

την άρθρωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή της φωνής είναι η σταθερή 

ροή του αέρα, η οποία προέρχεται από τους πνεύμονες κατά την εκπνοή. Η ροή του αέρα 

από τους πνεύμονες παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για την παραγωγή της ομιλίας, οι 

φωνητικές χορδές μετατρέπουν αυτή την ενέργεια σε ένα ακουόμενο βόμβο και στη 

συνέχεια οι αρθρωτές αλλάζοντας το σχήμα της φωνητικής οδού μετατρέπουν το βόμβο 

αυτό σε ήχους ομιλίας (Denes & Pinson, 1993). Πολλοί είναι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την παραγωγή του ήχου στο επίπεδο της γλωττίδας. Αυτοί είναι η 

αναπτυσσόμενη πίεση του αέρα κάτω από τις γνήσιες φωνητικές χορδές (υπογλωττιδική 

πίεση), το μέγεθος της αντίστασης για να ανοίξουν οι χορδές (γλωττιδική αντίσταση), ο 

όγκος και η ταχύτητα του αέρα στην γλωττιδική περιοχή και η υπεργλωττιδική πίεση. 

Συχνότητα είναι οι φορές που ανοιγοκλείνουν οι φωνητικές χορδές ανά 

δευτερόλεπτο. Η μέση συχνότητα είναι 110 Hz στους άνδρες και 200 Hz στις γυναίκες 

αλλά η ανθρώπινη φωνή έχει ένα τεράστιο εύρος και εξαρτάται από πολλές περίπλοκες 

και σύνθετες αλληλεπιδράσεις οργάνων (Jiang, 2006).   

Οι μεταβολές στην ένταση της φωνής προκαλούνται από τις μεταβολές της 

υπογλωττιδικής πίεσης και από τη γλωττιδική σύγκλιση. Για να υπάρχει αυξημένη 

ένταση οι φωνητικές χορδές πρέπει να ανοίγουν και να κλείνουν με μεγαλύτερη δύναμη. 

Η ένταση της φωνής επηρεάζεται ακόμη και από υπεργλωττιδικούς παράγοντες όπως το 
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μέγεθος, το σχήμα και τη θέση των αντηχείων (γλώσσα, χείλη, υπερώα, φάρυγγας, μύτη 

και παραρρίνιοι κόλποι), (Jiang, 2006). 

 Η επικρατούσα θεωρία για την παραγωγή της φωνής είναι η μυοελαστική – 

αεροδυναμική θεωρία (Van den Berg, 1958). Η θεωρία αυτή στηρίζεται στην 

υπογλωττιδική πίεση του εκπνεόμενου αέρα και στην ελαστικότητα των φωνητικών 

χορδών κατά τη φώνηση. Αυτό που συμβαίνει είναι, ότι οι πνεύμονες δρώντας σα 

φυσερό στέλνουν αέρα προς το λάρυγγα. Επειδή όμως η γλωττίδα είναι κλειστή, η πίεση 

του αέρα αρχίζει να αυξάνεται στην υπογλωττιδική περιοχή και όταν υπερβεί την 

αντίσταση των γνήσιων φωνητικών χορδών διανοίγει τη γλωττίδα, από την οποία 

διέρχεται ο αέρας. Οι φωνητικές χορδές, οι οποίες είναι ελαστικές, συμπλησιάζοντας 

κλείνουν πάλι τη γλωττίδα. Επομένως, αυξάνεται εκ νέου η υπογλωττιδική πίεση και 

αρχίζει έτσι ένας νέος κύκλος (Jiang, 2006), (Εικόνα 6).  

Μία άλλη θεωρία για την παραγωγή της φωνής είναι η θεωρία του  σώματος - 

καλύμματος (body – cover theory). Η θεωρία αυτή υποστηρίζει, ότι τα πέντε στρώματα 

των φωνητικών χορδών μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο ομάδες για να βοηθηθεί η 

επεξήγηση της κίνησης των φωνητικών χορδών. Το κάλυμμα αποτελείται από το 

επιθήλιο και από το επιπολής και το ενδιάμεσο στρώμα του φωνητικού συνδέσμου. Το 

κάλυμμα είναι γνωστό ότι είναι εύπλαστο και ελαστικό, όχι όμως μυώδες και γι’ αυτό 

δεν συσπάται. Το βαθύ στρώμα του φωνητικού συνδέσμου και των ινών του 

θυρεοαρυτενοειδούς μυός συγκροτούν το σώμα. Οι ενεργείς συσπάσεις του σώματος 

επιτρέπουν προσαρμογές που έχουν σχέση με την ακαμψία και την αυξομείωση της 

μάζας της φωνητικής χορδής (Jiang, 2006).  Η παραπάνω θεωρία είναι χρήσιμη για την 

επεξήγηση της μεγάλης ποικιλίας δόνησης των φωνητικών χορδών. Λόγω της χαλαρής 

επαφής μεταξύ του καλύμματος και του σώματος το κάλυμμα μπορεί να κινείται 

ανεξαρτήτως του σώματος. 

Ο βλεννογόνος των φωνητικών χορδών  κινείται με κυματοειδή τρόπο. Αυτό 

συμβαίνει, διότι ο παραγόμενος ήχος από τις χορδές είναι το αποτέλεσμα μικρών 

διαφυγών του αέρα δια μέσου των χορδών κατά τη δόνησή τους. Η δόνηση προκαλεί το 

άνοιγμα και το κλείσιμο των φωνητικών χορδών.  Οι κινήσεις των φωνητικών χορδών 

αρχίζουν στο κάτω τμήμα τους και ταξιδεύουν στο άνω τους όριο βοηθώντας τη δόνηση. 

Η κίνηση αυτή είναι το  βλεννογονικό κύμα.  
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Κατά τη φώνηση οι φωνητικές χορδές πρέπει να συμπλησιάζουν σε όλο το μήκος 

τους. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, προκαλείται βράγχος της φωνής που είναι ένα από τα 

κύρια συμπτώματα των παθήσεων του λάρυγγα. Τέτοιες παθήσεις μπορεί να είναι η 

παράλυση των φωνητικών χορδών και οι βλάβες που αφορούν τη μάζα των χορδών.  

Δύο συνήθεις τύποι φωνής που αφορούν τον τρόπο που πάλλονται οι χορδές είναι 

η αναπνευστική φωνή (breathy voice) και η πιεσμένη φωνή (pressed voice). Η 

αναπνευστική φωνή είναι αποτέλεσμα της κατάστασης κατά την οποία οι φωνητικές 

χορδές παραμένουν ελαφρώς σε απαγωγή κατά τη δόνηση. Αυτό προκαλεί διαφυγή αέρα  

από τη γλωττίδα και φωνητική κόπωση και συμβαίνει σε περιπτώσεις όπως π.χ. των 

πολυπόδων του λάρυγγα που εμποδίζουν το τέλειο κλείσιμο των χορδών. Αντιθέτως, η 

πιεσμένη φωνή οφείλεται στην υπέρμετρη συμπλησίαση των φωνητικών χορδών, 

γεγονός που μπορεί πολλές φορές να προκαλέσει τον τραυματισμό τους (Jiang, 2006). 

Γενικά, η παραγωγή της φωνής περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση πολλών 

συστημάτων. Ξεκινάει με την αεροδυναμική πίεση που παράγεται από το στήθος, το 

θώρακα και την κοιλιακή χώρα. Οι μύες του λάρυγγα ελέγχουν το μέγεθος της διάνοιξης 

της γλωττίδας και την τάση των φωνητικών χορδών και όταν συνδυάζονται με την πίεση 

του εκπνεόμενου αέρα προκαλούν τη ρυθμική δόνηση των φωνητικών χορδών. Το 

αποτέλεσμα είναι η παραγωγή ηχητικών κυμάτων που ανερχόμενα στην ανωτέρα 

αναπνευστική οδό τροποποιούνται από τα αντηχεία για την τελική παραγωγή της φωνής 

(Jiang, 2006). 
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Εικόνα 6. Κίνηση των φωνητικών χορδών κατά τη διάρκεια μιας πλήρους σύγκλισης και 
διάνοιξης των φωνητικών χορδών (Jiang, 2006).  
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3.2 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Η προστατευτική λειτουργία του λάρυγγα αφορά την προστασία της κατώτερης 

αεροφόρου οδού από τη μεταφορά ουσιών η ξένων σωμάτων προς αυτήν. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την κατάσπαση της επιγλωττίδας που αποφράσσει την είσοδο του 

λάρυγγα και με το πλησίασμα των αρυταινοεπιγλωττιδικών πτυχών (Ludlow, 2007).  

Επίσης, με το αντανακλαστικό του βηχός επιτρέπεται η αποβολή των εκκρίσεων 

και των ξένων σωμάτων, γεγονός που συμβάλλει στον καθαρισμό της αναπνευστικής 

οδού. Ο βήχας προκαλεί μία γρήγορη εισπνοή που ακολουθείται από μία έντονη εκπνοή. 

Η ρύθμιση της αναπνοής οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο λάρυγγα. Κατά τη φάση 

της εισπνοής διευρύνεται ο χώρος της γλωττίδας λόγω απαγωγής των φωνητικών 

χορδών, κατά δε τη φάση της εκπνοής οι φωνητικές χορδές συμπλησιάζουν Κατά τη 

φώνηση, όταν η φωνητική μοίρα των χορδών κλείνει, παραμένει ανοικτή η αναπνευστική 

μοίρα της γλωττίδας για να συνεχίζεται η αναπνοή.  
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4. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΦΩΝΗΣ 
 

4.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΩΝΗΣ 

Το ιστορικό φωνής είναι ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις 

για τη διάγνωση του προβλήματος της φωνής, για το χρόνο που εμφανίστηκε το 

πρόβλημα, για το αν η εμφάνισή του ήταν σταδιακή ή ξαφνική, για τη συμπτωματολογία 

του προβλήματος π.χ. βράγχος φωνής, διαφυγή αέρα από τη γλωττίδα, ασθενική φωνή, 

κ.ά. και για το χρόνο χρήσης της φωνής, δηλαδή για το αν κάποιος χρησιμοποιεί πολύ τη 

φωνή του για επαγγελματικούς ή για κοινωνικούς λόγους. Επίσης περιλαμβάνει 

ερωτήσεις όσον αφορά το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, όπως είναι η γενική 

κατάσταση της υγείας του, πιθανή ύπαρξη ενδοκρινολογικών προβλημάτων, 

προβλημάτων ακοής, αναπνευστικών προβλημάτων, νευρολογικών παθήσεων, 

γαστροοισοφαγικής και λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης, έντασης και πόνου στην 

περιοχή του τραχήλου και γενικά σε όλο το σώμα. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για 

τυχόν φαρμακευτική αγωγή. Είναι πολύ σημαντικό, στο ιστορικό φωνής να 

περιλαμβάνονται ερωτήσεις για την υγιεινή της φωνής όπως είναι η ημερήσια 

κατανάλωση νερού, το κάπνισμα, το αλκοόλ, κ.ά., καθώς επίσης και ερωτήσεις για 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη φωνή π.χ. ο καπνός και ο 

θόρυβος.  

Επιπλέον, προσοχή πρέπει να δοθεί στο κοινωνικό ιστορικό όπως είναι η 

οικογενειακή κατάσταση του ασθενούς, ο τόπος κατοικίας του και το επάγγελμά του. 

Είναι σημαντικό να ερωτηθεί ο ασθενής, αν έχει παρακολουθήσει λογοθεραπεία ή αν είχε 

κάποια εκπαίδευση φωνής στο παρελθόν και αν ναι πρέπει να σημειωθεί πότε, πόσο 

διήρκεσε, να αναφερθούν οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και αν η θεραπεία 

ήταν αποτελεσματική ή όχι. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί η ψυχολογική κατάσταση 

του ασθενούς, δηλαδή αν ο ασθενής είναι νευρικός ή αγχώδης.  
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4.2 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ 

 

4.2.1 Εξέταση με κάτοπτρο 

Η εξέταση του λάρυγγα με το λαρυγγικό κάτοπτρο και με το μετωπιαίο κάτοπτρο 

αποτελεί μια ανέξοδη και απλή εξέταση, η οποία απαιτεί κάποια εκπαίδευση. Η έμμεση 

λαρυγγοσκόπηση αποτελεί την κλασσική μέθοδο εξέτασης των φωνητικών χορδών και 

γίνεται με ένα κάτοπτρο, το οποίο εισάγεται στο στοματοφάρυγγα και φωτιζόμενο 

επιτρέπει στον εξεταστή να δει ανεστραμμένη την εικόνα των φωνητικών χορδών, καθώς 

επίσης τη βάση της γλώσσας, την επιγλωττίδα και τα γλωσσοεπιγλωττιδικά βοθρία. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις επιτρέπει μια επαρκή απεικόνιση του λάρυγγα και του 

φάρυγγα (Hanafee & Ward, 1990).  

 

4.2.2 Ενδοσκόπια 

 

4.2.2.1 Λαρυγγοσκόπηση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο 

  Η ενδοσκόπηση του λάρυγγα με εύκαμπτο ενδοσκόπιο γίνεται συνήθως από τη 

μύτη με τη βοήθεια ενός εύκαμπτου λεπτού σωλήνα που αποτελείται από οπτικές ίνες. 

Συνήθως απαιτείται τοπική αναισθησία της μύτης και του φάρυγγα. Λόγω του μικρού 

μεγέθους των οπτικών ινών η ευκρίνεια της εικόνας του λάρυγγα είναι πολύ κατώτερη 

εκείνης με το άκαμπτο ενδοσκόπιο. Τελευταία όμως η τοποθέτηση μικρού τσιπ στην 

άκρη του ενδοσκοπίου επιτρέπει τη λήψη εικόνων μεγάλης ευκρίνειας. Το εύκαμπτο 

ενδοσκόπιο έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με έντονα 

αντανακλαστικά που δεν επιτρέπουν την εξέταση με άκαμπτο ενδοσκόπιο. Επίσης, το 

εύκαμπτο ενδοσκόπιο αποτελεί τη μόνη τεχνική που επιτρέπει στον εξεταστή να δει τις 

φωνητικές χορδές, ενώ ο ασθενής ομιλεί ή τραγουδάει. Το εύκαμπτο ενδοσκόπιο 

αποτελεί σήμερα απαραίτητο εργαλείο για την εξέταση και καταγραφή του φυσιολογικού 

και παθολογικού λάρυγγα (Hanafee & Ward, 1990), (Εικόνα 7).  
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Εικόνα 7. Λαρυγγοσκόπηση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο (Koschkee & Rammage, 1997) 

 

4.2.2.2 Λαρυγγοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο 

Η λαρυγγοσκόπηση με το άκαμπτο λαρυγγοσκόπιο, η οποία γίνεται με τη βοήθεια 

ενός τηλεσκοπίου, επιτρέπει στους ιατρούς να εξετάζουν το λάρυγγα με σχετική άνεση. 

Η εξέταση στους περισσότερους ασθενείς γίνεται χωρίς τη χρήση τοπικής αναισθησίας 

και η λαμβανόμενη εικόνα είναι ανώτερη εκείνης που λαμβάνεται από τη χρήση του 

λαρυγγικού κατόπτρου. Η προσαρμογή βιντεοκάμερας στο ενδοσκόπιο επιτρέπει την 

καταγραφή της εικόνας και τη δημιουργία αρχείου (Hanafee & Ward, 1990).  

 

4.2.3 Στροβοσκόπηση 

Στροβοσκόπηση είναι η μέθοδος κατά την οποία χρησιμοποιείται ένας ειδικός 

τύπος φωτισμού, για να ελεγχθεί η δομή και η λειτουργική κατάσταση των φωνητικών 

χορδών. Το όργανο που χρησιμοποιείται λέγεται στροβοσκόπιο, (Εικόνα 8). Επειδή το 

ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να δει τις γρήγορα δονούμενες φωνητικές χορδές, το 

στροβοσκόπιο εκπέμποντας σύντομες λάμψεις φωτός δίνει τη δυνατότητα στον εξεταστή 

να δει την κίνηση των φωνητικών χορδών σε διάφορες ταχύτητες. Αυτό συμβαίνει διότι 
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το διακοπτόμενο φως, που εκπέμπεται σε μία συχνότητα ελαφρώς χαμηλότερη από τον 

πραγματικό ρυθμό της δόνησης των φωνητικών χορδών, επιτρέπει στο μάτι να δει τις 

χορδές να δονούνται σε αργή κίνηση. Ο εξεταζόμενος προφέροντας τα φωνήεντα ‘ι’ και 

‘ε’ σε διάφορες συχνότητες και σε διαφορετική ένταση επιτρέπει στον εξεταστή κατά τη 

διάρκεια της στροβοσκόπησης να εκτιμήσει καλύτερα την παθολογία των φωνητικών 

χορδών (Faure & Muller, 1992).   

Οι πλέον εύκολα παρατηρούμενες με το στροβοσκόπιο παράμετροι της 

λαρυγγικής λειτουργίας, είναι η επάρκεια σύγκλισης των χορδών, το βλεννογονικό κύμα, 

και το εύρος δόνησης (Wendler, 1992).  

Ο όρος βιντεοστροβοσκόπηση αναφέρεται στη χρήση καταγραφέα, για να 

δημιουργήσει ο ιατρός ένα απαραίτητο αρχείο για την κατάσταση των φωνητικών 

χορδών (Andrews, 1999). 

 

 
Εικόνα 8. Στροβοσκόπηση (Connor & Bless, 2007) 
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4.2.4 Άμεση Λαρυγγοσκόπηση – Μικρολαρυγγοσκόπηση 

Η άμεση λαρυγγοσκόπηση επιτρέπει μία περισσότερο λεπτομερή εξέταση του 

λάρυγγα και γίνεται υπό γενική αναισθησία με τη χρήση συμβατικών λαρυγγοσκοπίων. 

Για τον αποτελεσματικό έλεγχο του λάρυγγα ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση με το 

κεφάλι ελαφρώς ανυψωμένο και σε έκταση (Rubin & Sataloff, 2007).  

Καθώς προχωράει το λαρυγγοσκόπιο φαίνεται η κορυφή της επιγλωττίδας, μετά 

τον έλεγχο της οποίας, ο ιατρός ωθεί το λαρυγγοσκόπιο ως λίγο πριν το επίπεδο των 

γνήσιων φωνητικών χορδών ελέγχοντας όλες τις περιοχές του λάρυγγα. Όταν ο 

εξεταστής το φέρει στη σωστή θέση, το στερεώνει και εξετάζει μετά με κάθε 

λεπτομέρεια τις φωνητικές χορδές.  

Επιπλέον, ο εξεταστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το χειρουργικό μικροσκόπιο κι 

έτσι μπορεί να εξετάσει τις φωνητικές χορδές χρησιμοποιώντας διάφορες μεγεθύνσεις, 

γεγονός που του επιτρέπει να δει περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι δε σε θέση να 

χρησιμοποιήσει και τα δύο του χέρια στους διάφορους χειρουργικούς χειρισμούς. Η 

εξέταση με το μικροσκόπιο λέγεται μικρολαρυγγοσκόπηση (Rubin & Sataloff, 2007). 

 

4.3 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΩΝΗΣ  

Είναι πολύ σημαντικό η αξιολόγηση της δυσφωνίας να βασίζεται στην ακουστική 

αντίληψη του θεραπευτή, δηλαδή στο πώς ακούγεται η φωνή του ασθενούς. Η 

παρακολούθηση της φωνής του ασθενούς από το θεραπευτή μπορεί να γίνει με την 

παρατήρηση, με την ηχογράφηση κάποιου φωνήεντος π.χ. του /α/ στον πιο άνετο τόνο 

και ένταση και σε δυνατή ένταση, με την παραγωγή μίας πρότασης, με την ανάγνωση 

ενός κειμένου και με την αυθόρμητη ομιλία (Dejonckere, 2000). Η παρατήρηση της 

χρήσης της αναπνοής, της ποιότητας της φώνησης και της άρθρωσης είναι σημαντικοί 

παράγοντες κατά τη διάρκεια της υποκειμενικής αξιολόγησης της φωνής. Μία κλίμακα 

που χρησιμοποιείται πολύ για την υποκειμενική αξιολόγηση της φωνής είναι η ‘GRBAS’ 

(Hirano, 1981).  Η κλίμακα ‘GRBAS’ αντιστοιχεί στα ακόλουθα: Grade of hoarseness: 

βαθμός του βράγχους φωνής, rough: τραχύτητα της φωνής, breathy: διαφυγή αέρα από 

ανεπαρκές κλείσιμο της γλωττίδας, asthenic: ασθενική φωνή, strained: πιεσμένη φωνή. 

Κάθε παράμετρος βαθμολογείται με μία κλίμακα 4 βαθμών, όπου το 0 αντιστοιχεί σε 
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φυσιολογική φωνή ή απουσία παρέκκλισης από τη φυσιολογική φωνή, το 1 σε μικρή 

παρέκκλιση, το 2 σε μέτρια παρέκκλιση και το 3 σε σοβαρή παρέκκλιση.  

 

4.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΩΝΗΣ 

Η χρήση αντικειμενικών μετρήσεων φωνής συμβάλλει στη διάγνωση των 

παθήσεων του λάρυγγα, στην εκπαίδευση του ασθενούς και στον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Επίσης, εξυπηρετεί ερευνητικούς σκοπούς όπως 

είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της θεραπείας. Είναι σημαντικό οι μετρήσεις 

αυτές να γίνονται πριν την έναρξη της θεραπείας, κατά τη διάρκεια της θεραπείας και να 

επαναλαμβάνονται και μετά τη λήξη της θεραπείας. Η επιτυχημένη θεραπεία εξαρτάται 

από την ακρίβεια της διάγνωσης. Ενώ οι αντικειμενικές μετρήσεις φωνής προσφέρουν 

πολύ χρήσιμες πληροφορίες, αποτελούν ένα μόνο μέρος της διαδικασίας της 

αξιολόγησης. Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιοι τρόποι αντικειμενικών μετρήσεων 

φωνής όπως ο μέγιστος χρόνος φώνησης, ο δείκτης s/z, η γλωττιδογραφία, το 

φασματογράφημα και το φωνητόγραμμα.  

Μία σημαντική μέτρηση που μπορεί να κάνει ο θεραπευτής στο γραφείο του είναι 

η εξέταση του μέγιστου χρόνου φώνησης. Ο μέγιστος χρόνος φώνησης αναφέρεται στο 

χρόνο που μπορεί να διατηρηθεί το φωνήεν /α/ σε δευτερόλεπτα, σε άνετη συχνότητα και 

ένταση μετά από μία βαθειά εισπνοή (Dejonckere, 2000). Ο μέγιστος χρόνος φώνησης 

είναι μεγαλύτερος στους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Στους άντρες κυμαίνεται από 

25 – 35 δευτερόλεπτα ενώ στις γυναίκες από 15 – 25 δευτερόλεπτα. Ο μέγιστος χρόνος 

φώνησης μπορεί να μειωθεί σημαντικά σε πολλές περιπτώσεις λαρυγγικής παθολογίας 

(Hirano, 1981). Επίσης, ο δείκτης s/z είναι χρήσιμος για την εκτίμηση της φωνητικής 

λειτουργίας. Ο δείκτης s/z είναι το πηλίκο του χρόνου παραγωγής του ήχου /s/ δια του 

χρόνου παραγωγής του ήχου /z/. Τις περισσότερες φορές τα άτομα χωρίς προβλήματα 

φωνής παρουσιάζουν πηλίκο 1 – 1,5 δευτερόλεπτα, ενώ σε άτομα με προβλήματα φωνής 

ο χρόνος παραγωγής του /z/ μειώνεται και συνεπώς το πηλίκο αυξάνεται (Εξαρχάκος, 

2001). Αυτοί οι δείκτες είναι πολύ σημαντικοί για την παρακολούθηση της βελτίωσης 

της φωνής με την κατάλληλη θεραπεία κατά τη διάρκεια του χρόνου θεραπείας. 

Στη γλωττιδογραφία τοποθετούνται δύο μικρά ηλεκτρόδια, από ένα σε κάθε 

πέταλο του θυρεοειδούς χόνδρου (Greene & Mathieson’s, 2001). Το κύμα που παράγεται 
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εξαρτάται από το βαθμό προσαγωγής των φωνητικών χορδών. Η γλωττιδογραφία 

εξετάζει το βαθμό και το χρόνο προσαγωγής και απαγωγής των φωνητικών χορδών, τη 

συχνότητα και τη μορφολογία των κυμάτων. Σε άτομα που δεν παρουσιάζουν 

προβλήματα φωνής το κύμα έχει ελικοειδή μορφή και μεταβάλλεται ανάλογα με το 

πρόβλημα φωνής (Εξαρχάκος, 2001). 

Το φασματογράφημα δείχνει ότι τα ακουστικά χαρακτηριστικά της ομιλίας 

ποικίλλουν κατά τη διάρκεια του χρόνου (Denes & Pinson, 1993). Αυτή η απεικόνιση 

είναι πολύ σημαντική στην περιγραφή των φωνητικών χαρακτηριστικών (Dejonckere, 

2000). Στο φασματογράφημα ο οριζόντιος άξονας δείχνει το χρόνο και ο κάθετος άξονας 

τη συχνότητα. Η ένταση φαίνεται από το χρώμα του σήματος, δηλαδή όπου το σήμα 

είναι πιο σκουρόχρωμο η ένταση είναι πιο δυνατή (Greene & Mathieson’s, 2001).  

Το φωνητόγραμμα είναι ένα σχεδιάγραμμα, το οποίο παρέχει μία εκτίμηση της 

φωνητικής λειτουργίας (Εξαρχάκος, 2001). Το φωνητόγραμμα δείχνει την ένταση του 

φωνητικού σήματος σε συνάρτηση με τη συχνότητα. Στον οριζόντιο άξονα απεικονίζεται 

η βασική συχνότητα και στον κάθετο άξονα η ένταση. Το φωνητόγραμμα αποτελείται 

από ξεχωριστές νότες που παράγει ο ασθενής σε διαφορετικές συχνότητες στη μέγιστη 

και στην ελάχιστη ένταση (Greene & Mathieson’s, 2001). Κάποιος με φυσιολογική φωνή 

καλύπτει ένα μεγάλο πεδίο του φωνητογράμματος με τη φωνή του όπως επίσης και ένας 

επαγγελματίας φωνής π.χ. ένας τραγουδιστής, ενώ κάποιος με πρόβλημα φωνής καλύπτει 

ένα μικρότερο πεδίο του φωνητογράμματος. 

 

4.5 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 

Σύμφωνα με τον Dejonckere (2000) η αυτοεκτίμηση της φωνής είναι πολύ 

σημαντική στην κλινική πρακτική, αν και υποκειμενική. Σκοπός της αυτό-εκτίμησης της 

φωνής είναι να προσδιορίσει ο ίδιος ο ασθενής αφ’ ενός μεν τη σοβαρότητα του 

προβλήματος της φωνής του στην καθημερινή εργασιακή και κοινωνική του ζωή και αφ’ 

ετέρου τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η δυσφωνία στο συναισθηματικό 

τομέα. 
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4.6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ (VHI) 

Ο «Δείκτης Φωνητικής Δυσχέρειας» (Voice Handicap Index - VHI) είναι ένα 

ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς που παρουσιάζουν ένα 

ευρύ πεδίο διαταραχών φωνής και συμπληρώνεται από τους ίδιους.  Έχει αποδειχθεί, ότι 

είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο για την εκτίμηση των διαταραχών φωνής όπως 

αυτές γίνονται αντιληπτές από τους ίδιους (Jacobson, Johnson, Grywalski, Silbergleit, 

Jacobson, Benninger & Newman, 1997). Έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες για τις 

οποίες έχει καταστεί έγκυρο (Lam, Chan, Ho, Kwong, Yiu & Wei 2006, Hsiung, Lu, 

Kang & Wang 2003, Nawka, Wiesmann & Gonnermann 2003, Guimarães & Abberton 

2004, Woisard, Bodin & Puech 2004, Pruszewicz, Obrebowski, Wiskirska – Woznica &  

Wojnowski 2004, Amir, Ashkenazi, Leibovitzh, Michael, Tavor & Wolf 2006,  Amir, 

Tavor, Leibovitzh, Ashkenazi, Michael, Primov-Fever & Wolf 2006, Hakkesteegt, 

Wieringa, Gerritsma & Feenstra 2006, Nunez – Batalla, Corte – Santos, Senaris – 

Gonzalez, Liorente – Pendas, Gorriz – Gil & Suarez – Nieto 2007). Επιπροσθέτως,  

ικανοποιεί τα κριτήρια που έχουν δοθεί από το Γραφείο Φροντίδας Έρευνας και 

Ποιότητας, τα οποία αφορούν την Υγεία (Agency for Healthcare Research and Quality, 

2002).   

Το VHI δημιουργήθηκε και κατέστη έγκυρο από τον Jacobson και τους 

συνεργάτες του (1997). Έχει τρεις υποκλίμακες που αναφέρονται στις  λειτουργικές,  

φυσικές και συναισθηματικές παραμέτρους των φωνητικών διαταραχών. Σε κάθε 

υποκλίμακα αντιστοιχούν 10 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση μετράται βάσει μιας κλίμακας 

τύπου Likert , η οποία έχει  πέντε επιλογές απαντήσεων (0 = ποτέ έως 4 = πάντα).  Η 

υψηλή βαθμολογία αναμένεται να αντιστοιχεί σε σοβαρότερη διαταραχή φωνής. Το VHI 

συμπληρώνεται συνήθως μέσα σε 5 λεπτά.  

Το VHI είναι ένα από τα δημοφιλή εργαλεία για την εκτίμηση διαταραχών 

φωνής. Ακουστικές και αεροδυναμικές μετρήσεις χρησιμοποιούνται εδώ και πολύ καιρό 

για την εκτίμηση της φωνής και για τις αλλαγές που προέρχονται από τη θεραπεία 

φωνής. Τελευταία όμως έχει γίνει μία μετατόπιση προς την ανάπτυξη και χρήση 

εργαλείων εκτίμησης διαταραχών φωνής βασισμένων στη γνώμη του ασθενούς, για να 

προσδιορισθεί η αντίληψη του ίδιου του ασθενούς σχετικά με τη διαταραχή της φωνής 

του (Jacobson et al. 1997, Rosen, Lee, Osborne, Zullo & Murry 2004, Hogikyan & 
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Sethuraman 1999, Gliklich, Glovsky & Montgomery 1999, Ma & Yiu 2001, Deary, 

Wilson, Carding & Mackenzie 2003, Deary, Webb, Mackenzie, Wilson & Carding 2004).  

Από αυτά, το VHI είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρύτερα επί του παρόντος για 

την εκτίμηση της φωνής του ασθενούς από τον ίδιο. Οι ακουστικές και αεροδυναμικές 

μετρήσεις παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες αλλά δεν παρέχουν πληροφορίες για το λόγο 

που οι δυσφωνικοί ασθενείς με παρόμοια διάγνωση βιώνουν διαφορετικά τη διαταραχή 

της φωνής τους (Jacobson et al., 1997). Παρά δείγματος χάριν, παρ’ όλο που ορισμένοι 

ασθενείς μπορούν να ανεχθούν το φυσικό μειονέκτημα που συνδέεται με μειωμένη 

ένταση στην παράλυση των φωνητικών χορδών, άλλοι δε μπορούν. Επί πλέον, η 

ανάρρωση από κάποια διαταραχή φωνής  δεν γίνεται αντιληπτή με ομοιόμορφο τρόπο. Ο 

Murry και ο Rosen (2000) έχουν δείξει, ότι η βελτίωση στη βαθμολογία του VHI ποικίλει 

ανάμεσα στους ασθενείς ανάλογα με τον τύπο θεραπείας που έκαναν και ανάλογα με τη 

διάγνωση της διαταραχής. 

Έχουν διεξαχθεί αρκετές μελέτες που αφορούν τη συσχέτιση ακουστικών και 

αεροδυναμικών μετρήσεων με το VHI.  Γενικά δεν υπάρχει δυνατή συσχέτιση μεταξύ 

των ακουστικών ή αεροδυναμικών μετρήσεων και του VHI. Οι Hsiung, Pai & Wang 

(2002) ερεύνησαν τη σχέση μεταξύ εργαστηριακών μετρήσεων φωνής και του VHI και 

βρήκαν ότι υπάρχει μικρή συσχέτιση μεταξύ τους. Οι Wheeler, Collins & Sapienza 

(2006) που συσχέτισαν ακουστικές μετρήσεις με το VHI είχαν παρόμοια αποτελέσματα 

και βρήκαν, ότι αυτές οι μετρήσεις δεν είναι σε θέση να προβλέψουν ούτε τη συνολική 

βαθμολογία του VHI ούτε τις απαντήσεις στις ξεχωριστές ερωτήσεις του. Οι Behrman, 

Sulica & He (2004) βρήκαν επίσης πολύ μικρή συσχέτιση μεταξύ της αναλογίας 

αρμονικής προς ήχο (harmonic-to-noise ration) και του VHI.  

Το VHI έχει χρησιμοποιηθεί σε κλινικό περιβάλλον για την αυτοεκτίμηση 

φωνητικών διαταραχών, όπως επίσης πριν και μετά τη θεραπεία για την εκτίμηση της 

έκβασης της θεραπείας.  Ο Rosen και ο Murry (2000) ερεύνησαν τη χρήση του VHI σε 

επαγγελματίες τραγουδιστές, σε ερασιτέχνες τραγουδιστές και σε μη τραγουδιστές 

(κυρίως δασκάλους) με ποικίλες διαταραχές φωνής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

τραγουδιστές είχαν χαμηλότερη βαθμολογία στο VHI σε σχέση με τους μη τραγουδιστές 

και ότι οι επαγγελματίες τραγουδιστές είχαν χαμηλότερη βαθμολογία στο VHI σε σχέση 

με τους ερασιτέχνες τραγουδιστές. Η ερμηνεία που δόθηκε στα αποτελέσματα είναι, ότι 
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οι τραγουδιστές δίνουν  διαφορετική έμφαση στη φωνή τους όταν τραγουδούν απ’ ό,τι 

όταν μιλούν, ενώ οι δάσκαλοι εστιάζουν στη φωνή ομιλίας. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

στο γεγονός, ότι οι ερωτήσεις ερευνούν διαταραχές της φωνής σχετικές με την ομιλία και 

όχι με το τραγούδι. Αρκετές από τις ερωτήσεις ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητες για  

τραγουδιστές.  Μια χαμηλή βαθμολογία των τραγουδιστών στο VHI θα πρέπει να ληφθεί 

υπ’ όψιν, επειδή όπως προτείνεται από τους συγγραφείς, αυτό μπορεί να συνδέεται με τις 

ιδιαίτερες φωνητικές ανάγκες των τραγουδιστών. Το VHI παρέχει επίσης πρόσθετες 

πληροφορίες που δε μπορούν να αποκτηθούν μέσω οπτικής απεικόνισης και μέσω 

αντικειμενικών μετρήσεων. Στη μελέτη των Rosen και Murry (2000) το VHI χορηγήθηκε 

πριν και μετά τη θεραπεία σε τρεις ομάδες ασθενών με διαταραχές φωνής. Οι ασθενείς 

αυτοί έπασχαν από μονόπλευρη παράλυση των φωνητικών χορδών, από φωνητικές 

κύστες/πολύποδες και από υπερλειτουργική δυσφωνία. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

σημαντική μείωση της διαταραχής φωνής μετά τη θεραπεία και στις τρεις ομάδες. 

Προηγούμενες έρευνες για το VHI έδειξαν, ότι πρόκειται για ένα έγκυρο και 

αξιόπιστο εργαλείο όσον αφορά την αυτοεκτίμηση των διαταραχών φωνής.  Γι’ αυτό 

μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια αντικειμενική εξέταση που μοιάζει πολύ με τη Μελέτη 

Ιατρικών Εκβάσεων Σύντομο Έντυπο 36 (Medical Outcomes Study Short Form 36: SF-

36), (Ware & Sherbourne 1992, McHorney, Ware & Raczek 1993). Το SF-36 είναι μια 

αυτο-χορηγούμενη μέτρηση για την υγεία που εκτιμάει οκτώ έννοιες υγείας: σωματική 

λειτουργικότητα, ρόλο σωματικό, κοινωνική λειτουργικότητα, σωματικό πόνο, ψυχική 

υγεία, ρόλο συναισθηματικό, ζωτικότητα και γενική υγεία. Πρόκειται για ένα γενικό 

μέτρο για την ποιότητα ζωής που έχει να κάνει με την υγεία και έχει χρησιμοποιηθεί για 

να μετρήσει την επίδραση που έχουν οι φωνητικές διαταραχές στην ποιότητα ζωής των 

ασθενών (Wilson, Deary, Millar & Mackenzie 2002, Krischke, Weigelt, Hoppe, Köllner, 

Klotz, Eysholdt, Rosanowski 2005). Έχει μεταφρασθεί και έχει καταστεί έγκυρο στην 

Ελληνική Γλώσσα (Pappa, Kontodimopoulos & Niakas 2005 & Anagnostopoulos, 

Niakas & Pappa 2005). Οι Wilson et al. (2002) και οι Krischke et al. (2005) 

χρησιμοποίησαν το SF-36 για να ερευνήσουν την επίδραση που έχει η δυσφωνία πάνω 

στην κατάσταση της υγείας των ασθενών και πάνω στην ποιότητα ζωής τους. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φωνητικές διαταραχές επηρεάζουν σημαντικά την 

κατάσταση της υγείας και την ποιότητα ζωής των ασθενών με φωνητικές διαταραχές. Οι 
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Benninger, Ahuja, Gardner & Grywalski (1998) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ του SF-36 

και του VHI και βρήκαν, ότι συσχετίζονται στους τομείς κοινωνικής λειτουργικότητας, 

ψυχικής υγείας και ρόλο συναισθηματικό. Ωστόσο, το SF-36 δεν είναι ένα συγκεκριμένο 

εργαλείο για την αυτό-εκτίμηση των διαταραχών φωνής και επομένως δεν καλύπτει ένα 

ευρύ πεδίο καταστάσεων που αφορούν τη φωνή.  

Μία αναζήτηση στην Ελληνική βιβλιογραφία έδειξε, ότι δεν υπάρχουν 

σταθμισμένες μετρήσεις στην Ελληνική γλώσσα που να αφορούν την αυτό-εκτίμηση των 

διαταραχών φωνής. Η αυτό-εκτίμηση διαταραχών φωνής είναι σημαντική, γιατί παρέχει 

σημαντικές πληροφορίες για το πώς ένας ασθενής βιώνει μία διαταραχή φωνής και 

ερευνά την επίδραση που έχει μια διαταραχή φωνής στην καθημερινή ζωή. Στην Ελλάδα 

η εκτίμηση των διαταραχών φωνής εκτελείται από το θεραπευτή  μέσω υποκειμενικών 

μετρήσεων της ποιότητας φωνής, μέσω οπτικής απεικόνισης και μέσω ακουστικών και 

αεροδυναμικών μετρήσεων. Η αυτό-εκτίμηση του ασθενούς περιορίζεται συνήθως σε 

ερώτηση προς τον ασθενή για το πόσο σοβαρή είναι η διαταραχή της φωνής του. Το 

γεγονός ότι μεταφράστηκε στα Ελληνικά  μια μέτρηση για την αυτό-εκτίμηση των 

διαταραχών φωνής, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως,  όπως και το γεγονός ότι αυτή η 

μέτρηση κατέστη έγκυρη, είναι κάτι σημαντικό,- διότι έτσι  μπορεί κανείς να εκτιμήσει 

καλύτερα το πώς αντιλαμβάνεται το πρόβλημα ο ασθενής, την επιθυμία του να 

αποκατασταθεί η φωνή του και τη σημασία που δίνει ο ίδιος σ’ αυτήν. Η γνώση αυτών 

των παραγόντων επιτρέπει στο θεραπευτή να σχεδιάσει καλύτερα ένα πρόγραμμα 

θεραπείας ανάλογο με το συνολικό βαθμό της διαταραχής της φωνής.         
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5. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ 
 

5.1 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

 

5.1.1 Οξεία Αιμορραγία 

Η οξεία αιμορραγία οφείλεται σε τραυματική ρήξη υποβλεννογόνιου αγγείου. Το 

δημιουργηθέν αιμάτωμα στο φωνητικό σύνδεσμο προκαλεί παραμόρφωση της χορδής, 

μειώνει το βλεννογονικό κύμα και προκαλεί βράγχος φωνής. Κάποιο φωνητικό τραύμα 

μπορεί να είναι η αρχική αιτία. Συχνότερες αιτίες είναι οι δυνατή φωνή, το τραγούδι, το 

δυνατό κλάμα και ο βήχας. Η οξεία αιμορραγία των γνησίων φωνητικών χορδών είναι 

περισσότερο συχνή στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άντρες (Anderson, 2007).  

Η θεραπεία είναι κατά κανόνα συντηρητική και περιλαμβάνει πλήρη φωνητική 

ηρεμία για τουλάχιστον μία εβδομάδα, χορήγηση αντιβηχικών και αποφυγή λήψεως 

αντιπηκτικών ουσιών. 

 

5.1.2 Παροδικό Ήπιο Οίδημα 

Σε επαγγελματίες φωνής είναι δυνατόν να εμφανιστεί οίδημα του βλεννογόνου 

των φωνητικών χορδών μετά από έντονη φωνητική χρήση. Το οίδημα υποχωρεί με την 

κατάλληλη λογοθεραπεία και με τη βελτίωση της υγιεινής της φωνής (Anderson, 2007). 

 

5.1.3 Φωνητικά Οζίδια  

Τα φωνητικά οζίδια είναι συμμετρικές μάζες υπερτροφικού ιστού που 

αναπτύσσονται στο όριο μεταξύ πρόσθιου και μέσου τριτημορίου των γνήσιων 

φωνητικών χορδών και είναι συνήθως αμφοτερόπλευρα (Anderson, 2007), (Εικόνα 9). 

Προκαλούνται από φωνητική κατάχρηση και αφορούν το επιθήλιο και το επιπολής 

στρώμα του φωνητικού συνδέσμου. Το κυριότερο σύμπτωμα των φωνητικών οζιδίων 

είναι το βράγχος φωνής και η διαφυγή αέρα από τη γλωττίδα (Greene & Mathieson’s, 

2001).  

Οι ασθενείς με φωνητικά οζίδια είναι εξωστρεφείς και μιλάνε πολύ δυνατά 

(Anderson, 2007). Τα φωνητικά οζίδια εμφανίζονται περισσότερο στην εφηβεία και 

επίσης σε νεαρές και μεσήλικες γυναίκες (Greene & Mathieson’s, 2001). 
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Παρουσιάζονται επίσης πιο συχνά σε επαγγελματίες φωνής όπως σε εκπαιδευτικούς, 

τραγουδιστές και ηθοποιούς (Εξαρχάκος, 2001). 

Τα φωνητικά οζίδια σχεδόν πάντα υποχωρούν με την εξάλειψη των κακών 

συνηθειών της φώνησης και με την κατάλληλη λογοθεραπεία. Επειδή συχνά 

συνοδεύονται από λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση, χρειάζεται αντιμετώπιση της 

παλινδρόμησης. Χειρουργική αφαίρεση γίνεται μόνο όταν αποτύχει η συντηρητική 

θεραπεία. 

 

 
Εικόνα 9.  Φωνητικά οζίδια (Anderson, 2007) 

 

5.1.4 Κοκκιώματα 

Τα κοκκιώματα είναι εξωφυτικές βλάβες που εμφανίζονται στην έσω επιφάνεια 

της φωνητικής απόφυσης των αρυταινοειδών χόνδρων και οφείλονται σε τραυματισμό 

μετά από διασωλήνωση, κακή χρήση φωνής, και λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση 

(Anderson, 2007). Η θεραπεία είναι λογοθεραπεία, αντιπαλινδρομική αγωγή και, εφ’ 

όσον χρειαστεί, χειρουργική αντιμετώπιση. Επειδή εντοπίζονται στο οπίσθιο τρίτο της 

γνήσιας φωνητικής χορδής, τα κοκκιώματα προκαλούν λίγα προβλήματα φωνής. 

 

5.1.5 Κύστεις του λάρυγγα 

Οι κύστεις των φωνητικών χορδών μπορεί να είναι βλεννογονικές εκ 

κατακρατήσεως ή επιθηλιακές από το πλακώδες επιθήλιο και αναπτύσσονται προς το εν 

τω βάθει στρώμα του φωνητικού συνδέσμου (Anderson, 2007). Συνήθως είναι 

μονόπλευρες, ενώ μπορεί να είναι αμφoτερόπλευρες ή και πολυεστιακές (Greene & 
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Mathieson’s, 2001). Επίσης είναι στρογγυλές και έχουν άσπρο χρώμα. Τα συμπτώματα 

είναι βράγχος φωνής και στρεσαρισμένη φωνή, ιδιαίτερα, στις μεγάλες κύστεις 

(Anderson, 2007). Η θεραπεία είναι χειρουργική και η φωνή βελτιώνεται μετεγχειρητικά, 

όμως για ένα σύντομο χρονικό διάστημα η λογοθεραπεία είναι σημαντική για την 

ελάττωση των υπερλειτουργικών συνηθειών που μπορεί να έχουν εμφανιστεί και για την 

επαναφορά της αποτελεσματικής φώνησης (Greene & Mathieson’s, 2001).    

 

5.1.6 Πολύποδες του λάρυγγα 

Οι πολύποδες του λάρυγγα είναι μαλακές, μισχωτές ή με πλατιά βάση μάζες που 

αναπτύσσονται στην έσω επιφάνεια των φωνητικών χορδών (Anderson, 2007). Οι 

πολύποδες οφείλονται σε τραύμα του βλεννογόνου των φωνητικών χορδών. 

Επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η φλεγμονή, η αλλεργία, η ατμοσφαιρική μόλυνση και 

οι ενδοκρινολογικές διαταραχές (Remacle, Degols & Delos, 1996). Τα φωνητικά 

χαρακτηριστικά των ασθενών με πολύποδες είναι ο χαμηλός τόνος φωνής, το 

περιορισμένο φωνητικό εύρος, η τραχιά φωνή και η διαφυγή αέρα από τη γλωττίδα, 

επειδή η προσαγωγή των φωνητικών χορδών είναι ατελής λόγω του πολύποδα (Greene & 

Mathieson’s, 2001). Η θεραπεία είναι χειρουργική αφαίρεση και λογοθεραπεία, εφ’ όσον 

κρίνεται απαραίτητο. 

 

5.1.7 Φωνητική πτυχή  

Η φωνητική πτυχή είναι μία μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη λεπτή γραμμοειδής 

αύλακα στην έσω επιφάνεια της φωνητικής χορδής, η οποία διατρέχει κατά μήκος τη 

φωνητική χορδή (Anderson, 2007). Οφείλεται σε ανεπάρκεια του φωνητικού συνδέσμου 

και είναι τραυματικής η συγγενούς αιτιολογίας. Διακόπτει συχνά τη φυσιολογική δόνηση 

της φωνητικής χορδής. Τα φωνητικά χαρακτηριστικά των ασθενών με φωνητική πτυχή 

είναι η ασθενική φωνή και το βράγχος φωνής, καθώς επίσης και η φωνητική κόπωση 

(Greene & Mathieson’s, 2001). Η αντιμετώπιση της φωνητικής πτυχής είναι δύσκολη και 

συνήθως είναι χειρουργική (Pontes & Belhau, 1993).  
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5.1.8 Ουλή φωνητικής χορδής 

Οι ουλές των φωνητικών χορδών οφείλονται σε τραυματικές βλάβες ή 

επανειλημμένες φωνητικές επεμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση ή και 

εξαφάνιση του βλεννογονικού κύματος και τη δυσκαμψία των χορδών. Η φωνή είναι 

τραχιά και υπάρχει διαφυγή αέρα από τη γλωττίδα. Η πιθανότητα για αποκατάσταση της 

φωνής εξαρτάται από την έκταση της ουλής. Η λογοθεραπεία έχει ως στόχο τη μείωση 

της φωνητικής προσπάθειας και την διευκόλυνση της παραγωγής της φωνής (Martin & 

Lockhart, 2003).   

 

5.1.9 Οίδημα του Reinke 

Το οίδημα του Reinke (πολυποειδής εκφύλιση) αφορά το επιπολής στρώμα του 

φωνητικού συνδέσμου, το οποίο γεμίζει με υγρό και γίνεται οιδηματώδες, κυρίως, στην 

άνω επιφάνεια της γνήσιας φωνητικής χορδής (Εικόνα 10). Το οίδημα είναι συνήθως 

αμφοτερόπλευρο και συμμετρικό αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει 

ουσιαστική διαφορά στο μέγεθος του οιδήματος των χορδών (Greene & Mathieson’s, 

2001). Σαν αποτέλεσμα της αυξημένης μάζας των φωνητικών χορδών, ο τόνος της φωνής 

είναι πολύ χαμηλός και η έντασή της μειωμένη. Αναπτύσσεται κυρίως σ’ αυτούς που 

καπνίζουν πολύ και συχνότερα στις γυναίκες, των οποίων η φωνή μοιάζει ανδρική λόγω 

της χαμηλής συχνότητας της δόνησης των φωνητικών χορδών. Οι ασθενείς αυτοί 

συνήθως παρουσιάζουν και λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση. Η βασική θεραπεία είναι 

η διακοπή του καπνίσματος και η χειρουργική αντιμετώπιση σε συνδυασμό με ένα 

πρόγραμμα λογοθεραπείας για την ελάττωση των υπερλειτουργικών συνηθειών της 

παραγωγής της φωνής (Greene & Mathieson’s, 2001). Σε περιπτώσεις παλινδρόμησης 

πρέπει να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία.       
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Εικόνα 10.  Οίδημα του Reinke (Anderson, 2007) 

 

5.1.10 Θηλώματα Λάρυγγα 

Τα θηλώματα μπορεί να εμφανιστούν σαν μεμονωμένες ή πολλαπλές μάζες 

συνοδευόμενες με μία διάχυτη πάχυνση και ερυθρότητα της φωνητικής χορδής. 

Οφείλονται στον ιό του θηλώματος. Το κύριο σύμπτωμα είναι το βράγχος φωνής. Η 

θεραπεία είναι χειρουργική αφαίρεση  (Anderson, 2007). 

 

5.1.11 Καρκίνος του Λάρυγγα 

Ο καρκίνος του λάρυγγα είναι ένας κακοήθης όγκος που προσβάλει συχνότερα 

τους καπνιστές. Μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε περιοχή του λάρυγγα. Το κύριο 

σύμπτωμα είναι το βράγχος φωνής. Η διάγνωση γίνεται με τη λαρυγγοσκόπηση, η δε 

θεραπεία είναι χειρουργική, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία ή συνδυασμός των 

παραπάνω (Greene & Mathieson’s, 2001).  
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5.2 ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ & ΛΑΡΥΓΓΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση μπορεί να αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο, 

το οποίο συμβαίνει στους περισσότερους ανθρώπους, ιδίως, μετά τα γεύματα. Όταν είναι 

έντονη προκαλεί συμπτώματα όπως παλινδρόμηση γαστρικού υγρού στον οισοφάγο με ή 

χωρίς την παρουσία οισοφαγίτιδας. Ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο 

οπισθοστερνικός καύσος (Ylitalo, 2007). Η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση οφείλεται 

στην είσοδο γαστρικού περιεχομένου στο λάρυγγα και έχει ενοχοποιηθεί για την 

πρόκληση πολλών λαρυγγικών παθήσεων όπως στένωση του λάρυγγα, καρκίνο, 

καλοήθεις μάζες, δυσφαγία και λειτουργικές διαταραχές (Koufman, 1991). Τα 

συμπτώματα εμφανίζονται κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας και είναι βράγχος φωνής, 

βήχας, αίσθημα ξένου σώματος, πόνος στο λαιμό, πνίξιμο, δυσφαγία, συχνό καθάρισμα 

του λαιμού και άφθονες εκκρίσεις (Koufman, Aviv, Casiano & Shaw 2002). Η διάγνωση 

γίνεται με το ιστορικό και τη λαρυγγοσκόπηση. Το συχνότερο εύρημα στο λάρυγγα είναι 

το οίδημα και η ερυθρότητα του οπίσθιου τμήματος της γλωττίδας, των αρυτενοειδών 

και των αρυτενοεπιγλωττιδικών πτυχών (Ylitalo, 2007). Η θεραπεία περιλαμβάνει 

οδηγίες που αφορούν τον τρόπο ζωής και την υγιεινή διατροφή, ενώ παράλληλα ο 

ασθενής τίθεται, εφόσον χρειάζεται, σε αντιπαλινδρομική αγωγή (Ylitalo, 2007). Οι 

Koufman, Amin & Panetti (2000) εκτίμησαν την επίδραση της λαρυγγοφαρυγγικής 

παλινδρόμησης σε ασθενείς με διαταραχές φωνής που είχαν επισκεφθεί το κέντρο τους 

και βρήκαν, ότι αυτή υπήρχε τουλάχιστον στο 50% όλων των ασθενών με διαταραχές 

φωνής (Koufman et al., 2000). Γι’ αυτό υποστηρίζουν, ότι η λαρυγγοφαρυγγική 

παλινδρόμιση μπορεί να εμπλέκεται τουλάχιστον μερικώς στην ανάπτυξη διαταραχών 

φωνής.  

 

5.3 ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΥΣΦΩΝΙΑ 

Η υπερλειτουργική δυσφωνία χαρακτηρίζεται από υπερβολική φωνητική 

προσπάθεια (Boone & McFarlane, 1988). Αυτή η φωνητική συμπεριφορά επηρεάζει 

αρνητικά τους ιστούς και τη λειτουργία του λάρυγγα και μερικές φορές προκαλεί 

τραυματισμό των φωνητικών χορδών. Αυτό που συμβαίνει είναι, ότι εξασκείται 

υπερβολική πίεση στους μυς που χρησιμοποιούνται για τη φώνηση και ιδιαιτέρως στους 

αυτόχθονες μύες του λάρυγγα. Η υπερλειτουργική δυσφωνία μπορεί να είναι υπεύθυνη 
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για τη δημιουργία φωνητικών οζιδίων ή πολυπόδων του λάρυγγα λόγω της υπερβολικής 

προσπάθειας που καταβάλλει το άτομο για την παραγωγή της φωνής.  

Ο Vilkman (1996) υποστηρίζει, ότι αυτό που μπορεί να οδηγήσει σε κακή χρήση 

της φωνής είναι η πολύ δυνατή ένταση της φωνής, δηλαδή η ανάγκη να μιλάει κανείς 

δυνατά σε θορυβώδες περιβάλλον για να ακούγεται και όχι απλά η παρατεταμένη χρήση 

φωνής. Σύμφωνα με τους Greene & Mathieson’s (2001) η υπερλειτουργική δυσφωνία 

παρουσιάζεται πιο συχνά σε επαγγελματίες όπως οι εκπαιδευτικοί και οι τραγουδιστές.  

 

5.4 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

Οι μύες του λάρυγγα νευρώνονται από τους κλάδους του πνευμονογαστρικού 

νεύρου, το άνω και το κάτω λαρυγγικό νεύρο. Επομένως, παράλυση των μυών του 

λάρυγγα παρουσιάζεται, όταν γίνει βλάβη σε κάποιο σημείο της διαδρομής των κλάδων 

αυτών. Η παράλυση μπορεί να είναι μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη (Andrews, 1999). Η 

παράλυση λέγεται προσαγωγική όταν αφορά του μύες που κλείνουν τη γλωττίδα και 

απαγωγική όταν αφορά τους μύες που ανοίγουν τη γλωττίδα. 

Παθήσεις που προκαλούν παράλυση των νεύρων του λάρυγγα είναι φλεγμονές, 

νεοπλάσματα, τραύματα, χειρουργικές επεμβάσεις π.χ. η θυρεοειδεκτομή, ανευρύσματα 

του εγκεφάλου, όπως και διάφορες νευρολογικές καταστάσεις π.χ. η νόσος του 

Parkinson, η σκλήρυνση κατά πλάκας, κ.ά. (Myssiorek, 2004).  

Τα συμπτώματα στη μονόπλευρη παράλυση μπορεί να είναι το βράγχος φωνής, η 

αναπνευστική φωνή, η μείωση της έντασης και διάρκειας της φωνής και η χαμηλή 

συχνότητα. Η αμφοτερόπλευρη παράλυση μπορεί να προκαλέσει βράγχος φωνής, 

διαφυγή αέρα, μείωση της έντασης της φωνής και κυρίως δύσπνοια λόγω της μείωσης 

του εύρους της γλωττίδας (Andrews, 1999).  

Η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό και στην κλινική και εργαστηριακή εξέταση. 

Η θεραπεία είναι ανάλογη της πάθησης που προκάλεσε την παράλυση, η δε 

λογοθεραπεία μπορεί να είναι χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις.  
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5.5 ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

Το λάρυγγα μπορούν να προσβάλλουν διάφορες οξείες και χρόνιες παθήσεις 

όπως η οξεία λαρυγγίτιδα, η οξεία λαρυγγο-τραχειοβρογχίτιδα, η χρόνια λαρυγγίτιδα, η 

περιχονδρίτιδα, η κοκκιωμάτωση του λάρυγγα, η σύφιλη, ο ερυθηματώδης λύκος και η 

κρικαρυταινοειδής αρθρίτης. Η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό, στην εργαστηριακή 

και την κλινική εξέταση, η δε θεραπεία είναι ανάλογη εκείνης της πάθησης που 

προκάλεσε το πρόβλημα. Τα κύρια συμπτώματα μπορεί να είναι το βράγχος φωνής, η 

φωνητική κόπωση και ενίοτε η δύσπνοια (Mirza, 2007).  

 

5.5.1 Οξεία Λαρυγγίτιδα 

Η οξεία λαρυγγίτιδα είναι συνήθως ιογενούς αιτιολογίας και συνοδεύεται από 

φλεγμονή της ανωτέρας αναπνευστικής οδού. Είναι οξεία φλεγμονή του βλεννογόνου, η 

οποία συνοδεύεται από οίδημα. Ο βαθμός προσβολής της φωνής είναι ανάλογος της 

σοβαρότητας της πάθησης. Μία οξεία φλεγμονή του βλεννογόνου του λάρυγγα μπορεί 

επίσης να προκληθεί από διάφορους ερεθιστικούς παράγοντες όπως π.χ. κακή χρήση της 

φωνής και έκθεση σε μολυσμένη ατμόσφαιρα. Τα συμπτώματα κυμαίνονται από απλό 

βράγχος έως αφωνία. Η φωνητική ανάπαυση είναι πολύ σημαντική (Greene & 

Mathieson’s, 2001). 

 

5.5.2 Χρόνια Λαρυγγίτιδα 

Η χρόνια λαρυγγίτιδα συνοδεύεται από γενικευμένο οίδημα και φλεγμονή του 

βλεννογόνου των φωνητικών χορδών. Συνδέεται με το κάπνισμα, το αλκοόλ, τη σκόνη, 

τον καπνό, την ατμοσφαιρική μόλυνση, τη λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση και τον 

επίμονο βήχα λόγω φλεγμονής ή αλλεργίας (Greene & Mathieson’s, 2001). Τα 

λαρυγγοσκοπικά ευρήματα περιλαμβάνουν παχύρρευστη βλέννη, χρόνια φλεγμονή και 

πάχυνση του επιθηλίου. Η φωνή είναι βραχνή, ενώ η αυξημένη μάζα της φωνητικής 

χορδής προκαλεί χαμηλό τόνο φωνής. Η φωνή μπορεί να παράγεται με προσπάθεια και 

υπάρχει φωνητική κόπωση.   
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5.6 ΨΥΧΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ 

Η αφωνία και η δυσφωνία μπορεί να είναι αποτέλεσμα συναισθηματικής 

φόρτισης (Andrews, 1999). Οι Anderson & Schalén (1998) υποστηρίζουν, ότι οι 

ψυχογενείς διαταραχές φωνής είναι συνήθως πολυπαραγοντικές και ότι είναι αποτέλεσμα 

ψυχοκοινωνικού στρες, το οποίο πυροδοτείται από διάφορες συναισθηματικές 

συγκρούσεις. Η φωνή συχνά παράγεται με προσπάθεια και ο ασθενής αισθάνεται 

φωνητική κόπωση. Πολλές ψυχογενείς διαταραχές φωνής θεραπεύονται με λογοθεραπεία 

με ή χωρίς τη συμμετοχή άλλων ειδικών (Greene & Mathieson’s, 2001). 

 

5.7 ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΗ ΔΥΣΦΩΝΙΑ 

Σπασμωδική δυσφωνία είναι μία ιδιοπαθής εστιακή δυστονία του λάρυγγα, η 

οποία χαρακτηρίζεται από ακούσιες ακανόνιστες μυϊκές συσπάσεις (Blumin & Berke, 

2007). Τελευταία απεδείχθη, ότι δεν είναι ψυχογενούς αιτιολογίας όπως μέχρι τώρα 

πίστευαν άλλα ότι είναι νευρολογική διαταραχή όμοια με τα άλλα είδη δυστονιών. Η 

φωνή στους πάσχοντες ακούγεται στρεσαρισμένη και στραγγαλισμένη. 

 Η σπασμωδική δυσφωνία επηρεάζει την ικανότητα του ασθενούς να παράγει 

ρέουσα ομιλία και μπορεί να διαιρεθεί σε διάφορους τύπους ανάλογα με τα κύρια 

συμπτώματα και τα κλινικά ευρήματα του κάθε ασθενούς (Blitzer, Brin & Stewart, 

1998). Περίπου το 80% με 90% των ασθενών έχουν σπασμωδική δυσφωνία 

προσαγωγικού τύπου. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν ακούσιους σπασμούς των 

προσαγωγών μυών, δηλαδή του θυροαρυτενοειδούς και του πλάγιου κρικαρυταινοειδούς 

και τείνουν να έχουν μία στραγγαλισμένη ποιότητα φωνής. Η απαγωγική σπασμωδική 

δυσφωνία αφορά το 17% των ασθενών με σπασμωδική δυσφωνία (Bloch, 1965). Σ’ 

αυτήν τη διαταραχή οι σπασμοί παρουσιάζονται κυρίως στον απαγωγό οπίσθιο 

κρικοαρυταινοειδή μυ. Παρατηρείται ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν διαφυγή αέρα από τη 

γλωττίδα. Ενώ οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν προσαγωγική ή απαγωγική 

δυσφωνία, ορισμένοι έχουν και τις δύο (Blumin & Berke, 2007). 

 Η θεραπεία της σπασμωδικής δυσφωνίας είναι ενέσεις αλλαντοϊκής τοξίνης 

(botulinum toxin ή botox) στο λάρυγγα σε συνδυασμό με λογοθεραπεία (Blumin & 

Berke, 2007). 
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5.8 ΗΒΙΦΩΝΙΑ 

Κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του λάρυγγα και 

οι φωνητικές χορδές διπλασιάζονται σε μέγεθος. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρά τη 

φυσιολογική ανάπτυξη ο ενήλικας διατηρεί την προεφηβική του φωνή, πράγμα που  είναι 

γνωστό ως ηβιφωνία (Greene & Mathieson’s, 2001). Η ηβιφωνία χαρακτηρίζεται κυρίως 

από υψηλό τόνο φωνής μετά από την ηλικία που η φωνή αλλάζει και αποτελεί κυρίως  

πρόβλημα για τους άντρες (Colton & Casper, 1996).  

 Η φωνή κουράζεται εύκολα κα βγαίνει με δυσκολία, κυρίως, όταν χρειάζεται να 

μιλάει κανείς δυνατά (Hartman & Aronson, 1983). Τα φωνητικά συμπτώματα, εκτός από 

τον υψηλό τόνο φωνής, συνοδεύονται από βράγχος φωνής και διαφυγή αέρα. Η βελτίωση 

της φωνής επιτυγχάνεται με λογοθεραπεία και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά (Colton 

& Casper 1996, Greene & Mathieson’s 2001).  

 

5.9 ΠΡΕΣΒΥΦΩΝΙΑ 

Ο όρος πρεσβυφωνία χρησιμοποιείται, όταν παρουσιάζεται επιδείνωση των 

λειτουργικών και ακουστικών χαρακτηριστικών της φωνής, λόγω γήρανσης επί απουσίας 

άλλης παθολογικής αιτίας (Greene & Mathieson’s, 2001). Η προχωρημένη ηλικία 

προκαλεί αλλαγές στο λάρυγγα όπως και σε άλλα όργανα που συμμετέχουν στη φώνηση. 

Αυτό οφείλεται στην επιδείνωση του νευρομυϊκού ελέγχου, στη μειωμένη ευαισθησία 

των αισθητηρίων οργάνων και στην εμφάνιση άλλων πνευμονικών, νευρολογικών, και 

καρδιαγγειακών νοσημάτων (Andrews, 1999).  

Στους ηλικιωμένους παρατηρείται αλλαγή του τόνου φωνής, βράγχος, μείωση της 

έντασης φωνής, εμφάνιση υπερλειτουργικών τρόπων φώνησης και φωνητική κόπωση. 

Άλλα χαρακτηριστικά της φωνής των ηλικιωμένων είναι ο χαμηλός τόνος φωνής, η 

διαταραχή της άρθρωσης, η διαφυγή αέρα από τη γλωττίδα και οι μεγάλες παύσεις. Τα 

λαρυγγοσκοπικά ευρήματα περιλαμβάνουν καμπύλωση, ατροφία και λέπτυνση των 

φωνητικών χορδών (Honjo & Isshiki, 1980). 

Η θεραπεία μπορεί να είναι λογοθεραπεία σε συνδυασμό με ψυχολογική 

υποστήριξη, όταν υπάρχει ανάγκη (Andrews, 1999). Η βελτίωση επιτυγχάνεται με 

ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών του λάρυγγα και με κατάλληλες οδηγίες για την 

υγιεινή της φωνής όπως είναι η επαρκής ενυδάτωση (Greene & Mathieson’s, 2001).  
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6. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΦΩΝΗΣ 
 

Στόχος της θεραπείας των φωνητικών προβλημάτων είναι η βελτίωση ή η 

αποκατάσταση αυτών. Η θεραπεία φωνής μειώνει τη συχνότητα των ανεπιθύμητων 

φωνητικών συμπτωμάτων και βελτιώνει τη φωνή (MacKenzie, Millar, Wilson, Sellars & 

Deary 2001, Roy, Gray, Simon, Dove, Corbin-Lewis & Stemple 2001).  

Η θεραπεία της φωνής περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές με σκοπό την αλλαγή 

φωνητικών συμπεριφορών. Ορισμένες φωνητικές διαταραχές μπορεί να θεραπευτούν με 

λογοθεραπεία (Greene & Mathieson’s, 2001). Πολλές φορές όμως η λογοθεραπεία 

συνδυάζεται και με κάποια χειρουργική επέμβαση. Η επιτυχής θεραπεία στηρίζεται στη 

σωστή διάγνωση. H αποτελεσματικότητα της θεραπείας μπορεί να επηρεαστεί από την 

ηλικία του ασθενούς, από τις θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται, από τη 

σοβαρότητα του προβλήματος της φωνής, από τη διάρκεια των συμπτωμάτων που 

παρουσιάζει, από την ψυχολογική του κατάσταση, από τη συνέπεια και το κίνητρο του 

ασθενούς, καθώς επίσης και από τη σωστή επαγγελματική κατάρτιση του θεραπευτή.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις ένα θεραπευτικό πρόγραμμα φωνής χρησιμοποιεί  

συνδυασμό έμμεσων και άμεσων θεραπευτικών τεχνικών (Carding, Horsley & Docherty 

1999). Οι έμμεσες προσεγγίσεις βασίζονται στην υπόθεση, ότι η ακατάλληλη φωνητική 

συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα υπερβολικών απαιτήσεων από τη φωνή, 

κακομεταχείρισής της, προσωπικού άγχους και έντασης καθώς και έλλειψης γνώσεων, 

όσον αφορά τη σωστή φώνηση. Η έμμεση θεραπεία φωνής στόχο έχει να δώσει στον 

ασθενή τη δυνατότητα να τροποποιήσει τους βλαπτικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 

φωνή του, διευκολύνοντας έτσι τη βελτίωση στην ποιότητά της (Carding et al., 1999). Η 

έμμεση θεραπεία περιλαμβάνει κυρίως εκπαίδευση και εξάσκηση στη φωνητική υγιεινή. 

Η εφαρμογή της φωνητικής υγιεινής στηρίζεται στην υπόθεση, ότι η κακή χρήση της 

φωνής συμβάλλει στην εμφάνιση φωνητικών διαταραχών και ότι η μείωση ή η εξάλειψη 

της κακής χρήσης της φωνής  βοηθά στην αποκατάσταση της φυσιολογικής φωνής 

(Chan, 1994). Το πρόγραμμα φωνητικής υγιεινής, η εκπαίδευση του ασθενούς και η 

φωνητική ανάπαυση θεωρούνται έμμεσες τεχνικές για τη θεραπεία της φωνής, οι οποίες 

θα αναφερθούν στη συνέχεια.  
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Οι άμεσες τεχνικές για τη θεραπεία της φωνής στόχο έχουν να τροποποιήσουν 

λανθασμένους τρόπους παραγωγής της φωνής με σκοπό να επιτύχουν μία σωστή και 

αποτελεσματική φώνηση (Carding et al., 1999). Οι ασκήσεις χαλάρωσης, αναπνοής και 

οι φωνητικές ασκήσεις θεωρούνται άμεσες τεχνικές για τη θεραπεία της φωνής και θα 

αναφερθούν παρακάτω.  

Σύμφωνα με τους Carding et al. (1999) η έμμεση σε συνδυασμό με την άμεση 

θεραπεία της φωνής μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική. 

 

6.1 ΕΜΜΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΩΝΗΣ 

 

6.1.1 Εκπαίδευση του Ασθενούς 

Η εκπαίδευση του ασθενούς είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά το πρόβλημα 

της φωνής του. Ο ασθενής είναι απαραίτητο να κατανοήσει με απλό τρόπο την ανατομία 

και τη φυσιολογία των οργάνων που έχουν σχέση με τη φωνή, το αίτιο που προκάλεσε το 

πρόβλημα της φωνής, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο λάρυγγάς του, καθώς 

επίσης και τη θεραπευτική αγωγή την οποία θα ακολουθήσει.   

 

6.1.2 Φωνητική Υγιεινή 

Η φωνητική υγιεινή έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνει τη φωνή (Carding et al. 1999 & 

Chan 1994). Στις περιπτώσεις που ένα πρόβλημα φωνής είναι αποτέλεσμα φωνητικής 

κατάχρησης είναι σημαντική η αλλαγή της φωνητικής συμπεριφοράς και ο περιορισμός ή 

η εξάλειψη των αιτίων που επηρεάζουν και προκαλούν βλάβες στη φωνητική περιοχή.   

Η φωνητική υγιεινή βασίζεται στην υπόθεση, ότι η κατάχρηση φωνής συχνά 

δημιουργεί προβλήματα και ότι η εξάλειψη ή η μείωση της φωνητικής κατάχρησης 

βοηθάει στην αποκατάσταση της φυσιολογικής φωνής (Pannbacker, 1998). Η φωνητική 

υγιεινή περιλαμβάνει τη φροντίδα της φωνητικής περιοχής και τον περιορισμό 

ορισμένων  ερεθιστικών ουσιών, οι οποίες μπορεί να έχουν σχέση με την τροφή και να 

επηρεάζουν τη λαρυγγική περιοχή. Αν ο ασθενής ακολουθήσει σωστά και για αρκετό 

χρονικό διάστημα το πρόγραμμα φωνητικής υγιεινής και προσέχει τη διατροφή του, η 

λειτουργία της φωνής θα βελτιωθεί και οι παθολογικές αλλοιώσεις των φωνητικών 

χορδών θα μειωθούν και μπορεί να εξαλειφθούν (Roy et al., 2001).   
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Γενικά είναι πολύ σημαντική η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, το υγιεινό 

περιβάλλον και η καλή υγεία του ασθενούς. H επαρκής ενυδάτωση του οργανισμού είναι 

απαραίτητη και έχει ευεργετικό αποτέλεσμα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να 

ενθαρρύνεται κανείς να πίνει τουλάχιστον 8-10 ποτήρια νερό ημερησίως (Roy et al., 

2001). Εκτός από την επαρκή ενυδάτωση προτείνεται επίσης η εισπνοή ατμών, η οποία 

μπορεί να μειώσει τον ερεθισμό του λάρυγγα,  η αποφυγή ενός ξηρού περιβάλλοντος και 

η ύπαρξη επαρκούς υγρασίας στον περιβάλλοντα χώρο (Pannbacker,1998). Άλλες 

οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης 

τσαγιού, καφέ, αλκοόλ, καθώς και η αποφυγή καπνίσματος λόγω του ερεθισμού που 

προκαλεί στη φωνητική περιοχή. Αν υπάρχει γαστροοισοφαγική ή λαρυγγοφαρυγγική 

παλινδρόμηση, πρέπει να δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες στον ασθενή.  

Όταν υπάρχει δυνατός θόρυβος όπως γίνεται μέσα σε μια τάξη, ο δάσκαλος 

πρέπει να αποφεύγει να μιλάει πολύ δυνατά και για μεγάλη χρονική διάρκεια, διότι 

μπορεί να κουράσει τη φωνή του (Roy et al., 2001). Προσοχή χρειάζεται επίσης όταν 

ψιθυρίζει κάποιος, διότι τότε χρειάζεται μεγαλύτερη φωνητική προσπάθεια. Τέλος, 

κάποιος που παρουσιάζει πρόβλημα φωνής πρέπει να αποφεύγει να μιλάει πολύ ώρα στο 

τηλέφωνο λόγω της φωνητική κόπωσης που αυτό μπορεί να προκαλέσει.   

Σε περιπτώσεις τραυματισμού του βλεννογόνου των φωνητικών χορδών ο 

ασθενής πρέπει να χρησιμοποιεί προσεκτικά τη φωνή του και με ελάχιστη προσπάθεια, 

προκειμένου να υποχωρήσει νωρίτερα ο ερεθισμός και το οίδημα του βλεννογόνου που 

έχει προκαλέσει ο τραυματισμός (Greene & Mathieson’s, 2001).  

 

6.1.3 Φωνητική Ανάπαυση 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πλήρης φωνητική ανάπαυση επιτρέπει την ίαση 

της τραυματικής βλάβης του βλεννογόνου των φωνητικών χορδών. Πιο συχνά απαιτείται 

η πλήρης φωνητική ανάπαυση μετά από μικροχειρουργικές επεμβάσεις του λάρυγγα, 

ώστε η επανεπιθηλιοποίηση να γίνει το γρηγορότερο δυνατό. Η φωνητική ανάπαυση 

συνιστάται, επίσης, όταν υπάρχουν σοβαρές φλεγμονώδεις ή αιμορραγικές βλάβες του 

βλεννογόνου των φωνητικών χορδών (Greene & Mathieson’s, 2001).  
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6.1.4 Στάση Σώματος 

Η λανθασμένη στάση του σώματος μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα, την 

ένταση και τον τόνο της φωνής. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η σωστή θέση του 

σώματος κατά τη διάρκεια της φώνησης. Το κεφάλι, ο τράχηλος και η πλάτη πρέπει να 

είναι ευθυγραμμισμένα σωστά. Η ανεπαρκής ευθυγράμμιση του τραχήλου με το 

υπόλοιπο σώμα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη φωνητική περιοχή (Martin & 

Lockhart, 2003). Γενικά, με την κατάλληλη στάση του σώματος επιτυγχάνεται καλύτερη 

φώνηση.  

 

6.1.5 Ασκήσεις Αναπνοής 

Η σωστή αναπνοή είναι σημαντική για τη στήριξη της φωνής και το 

αναπνευστικό σύστημα είναι η πηγή δύναμης για την παραγωγή της. Ο ανεπαρκής 

συντονισμός της φωνής και της αναπνοής αποτελεί την πηγή δημιουργίας πολλών 

προβλημάτων φωνής (Schneider & Sataloff, 2007).  

Ο λογοθεραπευτής οφείλει να παρατηρεί τον τρόπο που αναπνέει ο ασθενής  όταν 

διαβάζει και όταν συνομιλεί (Schneider & Sataloff, 2007). Οι ασκήσεις αναπνοής 

στοχεύουν στον έλεγχο της ροής του εκπνεόμενου αέρα με αποτέλεσμα η φώνηση να 

γίνεται πιο εύκολα και χωρίς προσπάθεια. Ο ασθενής που δεν χρησιμοποιεί την αναπνοή 

του σωστά π.χ. μιλάει πολύ γρήγορα ή/και χωρίς παύσεις στην ομιλία του, πρέπει να 

μάθει να ελέγχει καλύτερα την εκπνοή του όταν μιλάει. Ο λογοθεραπευτής πρέπει να του 

εξηγήσει, ότι κατά την εισπνοή οι μύες της κοιλιακής χώρας κινούνται προς τα έξω, ενώ 

κατά την εκπνοή κινούνται προς τα μέσα. Η αύξηση του χρόνου φώνησης ενός 

τριβόμενου συμφώνου σε σταθερό τόνο είναι μία καλή ένδειξη ότι η αναπνοή έχει 

αρχίσει να βελτιώνεται.  

  

6.1.6 Ασκήσεις Χαλάρωσης 

Οι διαταραχές φωνής μπορεί να είναι αποτέλεσμα της έντασης των λαρυγγικών 

μυών ή γενικότερα των μυών ολόκληρου του σώματος. Οι ασκήσεις χαλάρωσης 

στοχεύουν στην ελάττωση της μυϊκής έντασης και χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις 

υπερλειτουργικής δυσφωνίας σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές ασκήσεις. Μία 

τεχνική που μπορεί να θεωρηθεί άσκηση χαλάρωσης είναι το χασμουρητό/αναστεναγμός. 
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(Boone & McFarlane, 1988). Η λογική αυτής της τεχνικής βασίζεται στο γεγονός, ότι 

κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης εισπνοής στην έναρξη ενός χασμουρητού οι 

φαρυγγικοί σφιγκτήρες χαλαρώνουν, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται το μέγιστο 

άνοιγμα της υπεργλωττιδικής αεροφόρου οδού. Επίσης, κατά τη διάρκεια του 

χασμουρητού/ αναστεναγμού ο λάρυγγας χαμηλώνει και οι μύες του λάρυγγα 

χαλαρώνουν, γεγονός που διευκολύνει την εύκολη ροή του αέρα (Pannbacker, 1998). 

Επιπλέον, ενθαρρύνεται η ήπια φώνηση κατά την εκπνοή γιατί έτσι ο ασθενής νιώθει πως 

είναι μία εύκολη, ξεκούραστη και χαλαρή φώνηση (Boone & McFarland, 1988).  

 
6.2 ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΩΝΗΣ  

 

6.2.1 Ήσυχη φώνηση 

Σε περιπτώσεις ατόμων με υπερλειτουργική δυσφωνία οι ασκήσεις έχουν ως 

στόχο να βοηθήσουν στην επαρκή σύγκλιση των φωνητικών χορδών χωρίς υπερβολική 

προσπάθεια. Η ήσυχη φώνηση είναι μία μέθοδος που προτείνεται σε ασθενείς με 

υπερλειτουργική δυσφωνία και οργανικές παθήσεις του λάρυγγα π.χ. οζίδια ή πολύποδες 

των φωνητικών χορδών για την αποφυγή της γλωττιδικής πρόσκρουσης. Στη μέθοδο 

αυτή ο ασθενής παίρνει μια εισπνοή και ξεκινάει την ομιλία ήρεμα χωρίς να βάζει 

προσπάθεια. Η φώνηση πρέπει να ξεκινάει ήρεμα με ροή αέρα και όχι με απότομη 

προσαγωγή των φωνητικών χορδών (Schneider & Sataloff, 2007).  

 

6.2.2 Θεραπεία αντήχησης της φωνής  

Η θεραπεία αντήχησης της φωνής (φωνητική προβολή) αναφέρεται στον τρόπο 

με τον οποίο η φωνή διαμορφώνεται ακουστικά καθώς περνάει από τη φωνητική οδό. Η 

διαδικασία της φώνησης ξεκινάει από το επίπεδο των φωνητικών χορδών και κινείται 

προς τα επάνω δια μέσου του φάρυγγα, της στοματικής κοιλότητας και της ρινικής 

κοιλότητας. Η θεραπεία αντήχησης της φωνής που δίνει έμφαση στην πρόσθια 

τοποθέτηση της φωνής μπορεί να αυξήσει το επίπεδο της φωνητικής έντασης, γεγονός το 

οποίο ενδέχεται να επιτρέψει στη φωνή να ακούγεται καλύτερα κάτω από θορυβώδεις 

συνθήκες χωρίς υπερβολική πίεση (Schneider & Sataloff, 2007).  
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Σύμφωνα με τους Verdolini-Marston, Burke, Lessac, Glaze & Caldwell (1995), η 

θεραπεία αντήχησης της φωνής περιλαμβάνει την αίσθηση δόνησης στην περιοχή της 

φατνιακής γέφυρας καθώς και σε άλλες περιοχές του προσώπου. Είναι μία τεχνική κατά 

τη διάρκεια της οποίας ο ασθενής αισθάνεται  τη φωνή του να αντηχεί στο πρόσθιο 

μέρος του προσώπου. Πιο συγκεκριμένα, ο ασθενής νιώθει τη δόνηση στα χείλια, στη 

μύτη και στη στοματική κοιλότητα. Στόχος της είναι η φωνή να παράγεται με απαλή 

σύγκλιση των φωνητικών χορδών και να ακούγεται δυνατότερη και πιο καθαρή.  

 

6.2.3 Μείωση της έντασης των αρθρωτών  

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η άσκηση που αφορά την 

άρθρωση της ομιλίας των ασθενών. Για παράδειγμα, μερικοί ασθενείς μπορεί να μην 

ανοίγουν καλά το στόμα τους όταν μιλάνε με αποτέλεσμα η ομιλία τους να μην 

ακούγεται καθαρά. Σε περίπτωση που βάζουν ένταση στη γλώσσα ή στη γνάθο κατά τη 

διάρκεια της ομιλίας, χρειάζεται να κάνουν ασκήσεις χαλάρωσης. 

 

6.2.4 Άρθρωση 

Η συνολική εκτίμηση της άρθρωσης είναι πολύ σημαντική και γίνεται 

παρατηρώντας την καθαρότητα και την ακρίβεια της κίνησης των αρθρωτών, οι οποίοι 

είναι υπεύθυνοι για την κατανοητή και καθαρή ομιλία. (Schneider & Sataloff, 2007). Σε 

περίπτωση που χρειάζεται, ακολουθούνται συγκεκριμένες ασκήσεις άρθρωσης 

εξατομικευμένες για τον κάθε ασθενή.  

 

6.2.5 Τροποποίηση του τόνου φωνής  

Υπάρχουν ασθενείς, οι οποίοι χρησιμοποιούν ακατάλληλο τόνο ομιλίας που 

μπορεί να είναι πολύ υψηλός ή πολύ χαμηλός. Στην περίπτωση αυτή, ο λογοθεραπευτής 

χρησιμοποιώντας ασκήσεις εναλλαγής τόνου δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να 

χρησιμοποιεί στην ομιλία του την πλέον κατάλληλη τονικότητα γι’ αυτόν. Οι ασκήσεις 

τονικότητας συνεισφέρουν και στη βελτίωση της κινητικότητας των φωνητικών χορδών.  
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6.2.6 Ασκήσεις προσαγωγής 

Οι ασκήσεις προσαγωγής είναι σχεδιασμένες για να αυξάνουν την κίνηση των 

φωνητικών χορδών και να μειώνουν τη γλωττιδική ανεπάρκεια. Σκοπός τους είναι η 

καλύτερη σύγκλιση των φωνητικών χορδών σε ασθενείς με υπολειτουργική δυσφωνία 

όπως σε περιπτώσεις φωνητικής πάρεσης ή παράλυσης (Pannbacker, 1998). Σε μία από 

αυτές τις ασκήσεις π.χ. ζητείται από τον ασθενή να σφίγγει τις παλάμες του μεταξύ τους 

και μετά να τις χαλαρώνει, κάθε φορά δε που σφίγγει τις παλάμες του να εκφωνεί ένα 

φωνήεν. Ο ασθενής μπορεί επίσης να παράγει τα φωνήεντα δυνατά και απότομα 

πλησιάζοντας  έτσι τις φωνητικές του χορδές, στη συνέχεια δε μπορεί να εφαρμόσει τις 

ασκήσεις προσαγωγής σε συλλαβές, σε λέξεις, σε προτάσεις, σε κείμενα και στον 

αυθόρμητο λόγο.  

 

6.3 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ & ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΝΗΣ 

Σε περιπτώσεις που χρειάζεται επέμβαση για την αντιμετώπιση των λαρυγγικών 

παθήσεων είναι σωστό να ακολουθείται η θεραπεία σάντουιτς. Δηλαδή, προεγχειρητικά, 

ο ασθενής λαμβάνει κάποιες πληροφορίες σχετικά με την επέμβαση. Στη συνέχεια, ο 

λογοθεραπευτής δίνει συμβουλές φωνητικής υγιεινής, αν χρειαστεί και ο ασθενής 

ακολουθεί κάποια δοκιμαστική θεραπεία που μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 4 συνεδρίες 

ανάλογα με αυτό που χρειάζεται ο ασθενής. Ακολουθεί η επέμβαση, μετά την οποία ο 

ασθενής πρέπει να κάνει αφωνία για 2 - 3 μέρες και ακολούθως να μιλάει πολύ ήρεμα για 

3 - 7 μέρες. Η φωνητική αποκατάσταση μπορεί να ξεκινήσει 2 εβδομάδες περίπου μετά 

την επέμβαση. Ο αριθμός των συνεδριών για την αποκατάσταση της φωνής ποικίλλει 

ανάλογα με την περίπτωση. Η συχνότητα των συνεδριών μπορεί να οριστεί για 1 - 2 

φορές την εβδομάδα.  
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6.4 ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ 

Βασικός στόχος της αντιμετώπισης των διαταραχών φωνής είναι η αποκατάσταση 

της φωνής που συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου και στην 

κάλυψη των επαγγελματικών και κοινωνικών του αναγκών. Η θεραπεία ξεκινάει από το 

γραφείο του λογοθεραπευτή και γενικεύεται στο ευρύτερο περιβάλλον του ατόμου με 

πολύ εξάσκηση και συζήτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ασθενής να έχει 

κατανοήσει τους στόχους της θεραπείας και τον τρόπο με τον οποίο οι καινούριες 

τεχνικές μπορούν να προσαρμοσθούν και να εφαρμοσθούν στην καθημερινή του ζωή. 

Βεβαίως, κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα φωνής πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες 

του εκάστοτε ασθενούς. Για καλύτερα αποτελέσματα και πιο εύκολη, γρήγορη και 

γενικευμένη χρήση όλων αυτών των καινούριων πληροφοριών στο περιβάλλον του 

ασθενούς, πρέπει ο ίδιος να ακολουθεί τις συμβουλές του λογοθεραπευτή και να 

αφιερώνει καθημερινά χρόνο εφαρμόζοντας τις οδηγίες του και κάνοντας τις ασκήσεις 

που του δίνει ο λογοθεραπευτής τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα. Η δημιουργία σχέσης 

εμπιστοσύνης μεταξύ του λογοθεραπευτή και του ασθενούς είναι πολύ σημαντική, καθώς 

επίσης και το κίνητρο του ασθενούς για την εξάλειψη κάποιων βλαπτικών συνηθειών και 

την αλλαγή λανθασμένων φωνητικών συμπεριφορών.    
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7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΦΩΝΗΣ 
 

Επαγγελματίες φωνής θεωρούνται οι άνθρωποι για τους οποίους η φωνή τους 

αποτελεί το κύριο εργαλείο της εργασίας τους. Σύμφωνα με τους Titze, Lemke & 

Montequin (1997) επαγγελματίες φωνής είναι εκείνοι που χρειάζονται μία σταθερή, 

σωστή και ελκυστική φωνή ως βασικό εργαλείο για να εξασκήσουν αποτελεσματικά το 

επάγγελμά τους. Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι εκπαιδευτικοί, οι δικηγόροι, οι πολιτικοί, 

οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί, οι εκκλησιαστικοί λειτουργοί, οι υπάλληλοι 

τηλεπικοινωνιών, οι πωλητές, οι γυμναστές, κ.ά. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η 

φωνή είναι βασικό εργαλείο της αποτελεσματικής διδασκαλίας και στηρίζει πολλές από 

τις ικανότητες που οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν και να διατηρήσουν κατά τη 

διάρκεια της καριέρας τους. Εφ’ όσον η φωνή λοιπόν είναι τόσο ουσιαστική για τη 

διαδικασία της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί  χαρακτηρίζονται ως επαγγελματίες φωνής 

(Morton & Watson, 2001). 

Σύμφωνα με τον Vilkman (2004), όταν η φωνή δεν ικανοποιεί τις επαγγελματικές 

απαιτήσεις κάποιου ατόμου, τότε θεωρείται ότι το άτομο αυτό πάσχει από διαταραχή 

φωνής, η οποία επηρεάζει αρνητικά το επάγγελμά του. Σε επαγγέλματα που απαιτούν 

μεγάλο φωνητικό φορτίο, όπως είναι το επάγγελμα των δασκάλων και των νηπιαγωγών, 

οι διαταραχές φωνής που απειλούν την εργασιακή τους απόδοση είναι συνήθεις. 

Φωνητικό φορτίο είναι η παρατεταμένη χρήση φωνής που είναι δυνατόν να επιβαρύνεται 

και από άλλους παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν επιπλέον την ποιότητα 

και την ένταση της φωνής, όπως είναι ο θόρυβος και η ακουστική του χώρου (Vilkman, 

2004). Σύμφωνα με τους Titze et al. (1997), στις ΗΠΑ οι δάσκαλοι ανήκουν στην ομάδα 

επαγγελματιών φωνής που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα διαταραχών φωνής 

αποτελώντας το 20% των ατόμων που επισκέπτονται κλινικές φωνής. Σε άλλες σχετικές 

μελέτες βρέθηκε ότι οι δάσκαλοι είναι η πιο συχνή ομάδα που επισκέπτεται κλινικές 

φωνής (Fritzell, 1996) και ότι η διδασκαλία είναι ένα από τα δέκα κύρια επαγγέλματα, 

στα οποία οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν φωνητικές διαταραχές (Herrington-Hall, Lee, 

Stemple, Niemi & McHone, 1988).  

Οι επαγγελματικές διαταραχές φωνής μπορεί να επηρεάσουν εκτός των άλλων 

και την ποιότητα ζωής του ατόμου (Verdolini & Ramig, 2001). Υπάρχει δε η πιθανότητα 
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για επαγγελματίες φωνής που παρουσιάζουν δυσφωνία ή αφωνία να αποθαρρυνθούν και 

να αναζητήσουν άλλο επάγγελμα (Titze et al., 1997). 
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8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Οι Sapir, Keidar & Mathers-Schmidt (1993) ερεύνησαν την ύπαρξη φωνητικής 

φθοράς σε δασκάλους. Η φωνητική φθορά αναφέρεται σε συμπτώματα όπως το βράγχος 

φωνής, ο πόνος στο λαιμό και η φωνητική κόπωση, θεωρείται δε ότι είναι το αποτέλεσμα 

υπερβολικής και κακής χρήσης της φωνής. Από τους 237 δασκάλους που συμμετείχαν 

στη μελέτη το 51% ανέφερε ότι είχε αρκετά προβλήματα φωνής, ενώ το 27% δεν 

ανέφερε κανένα πρόβλημα. Οι δάσκαλοι με συμπτώματα φωνής ανέφεραν επίσης, ότι η 

διδασκαλία επηρέαζε δυσμενώς την ικανότητά τους να διδάξουν και ότι ενίοτε έπρεπε να 

απουσιάζουν από τη δουλειά τους λόγω του προβλήματος της φωνής τους. Επιπλέον 

ανέφεραν, ότι η φωνή τους προκαλούσε ένταση και απογοήτευση σ’ αυτούς τους ίδιους, 

πράγμα που μπορεί να επηρέαζε τη ψυχολογική τους κατάσταση.  

Οι Russell, Oates & Greenwood (1998) εξέτασαν την πιθανή ύπαρξη 

προβλημάτων φωνής σε 1.168 δασκάλους της Νοτίου Αυστραλίας. Σύμφωνα με την 

έρευνα αυτή το 22% των δασκάλων ανέφερε τακτικά προβλήματα φωνής, τα οποία 

επηρέαζαν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τη φωνής τους κατά βούλησιν.  

Οι Munier & Kinsella (2008) μελέτησαν προβλήματα φωνής σε 304 δασκάλους 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 27% των δασκάλων 

υπέφεραν από προβλήματα φωνής, το 53% από περιστασιακά προβλήματα φωνής, ενώ 

το 20% δεν παρουσίαζε προβλήματα φωνής. Τα πιο κοινά φωνητικά προβλήματα ήταν ο 

ξηρός λαιμός και η φωνητική κόπωση. Οι δάσκαλοι των μικρότερων τάξεων ήταν πιο 

επιρρεπείς σε προβλήματα φωνής σε σχέση με τους δασκάλους μεγαλύτερων τάξεων.  

Οι Preciado-Lopez, Perez-Fernandez, Calzada-Uriondo & Preciado-Ruiz (2008) 

ερεύνησαν προβλήματα φωνής σε 905 δασκάλους στην Ισπανία καθώς επίσης και τους 

παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με αυτό το επάγγελμα. Η μελέτη έδειξε ότι το 57% 

των δασκάλων παρουσίαζε προβλήματα φωνής, τα κυριότερα των οποίων ήταν η 

φωνητική υπερπροσπάθεια, τα φωνητικά οζίδια, και η υπερλειτουργική δυσφωνία. Τα 

συχνότερα φωνητικά συμπτώματα ήταν το βράγχος φωνής και η κόπωση, η δυσχέρεια 

κατά τη διάρκεια της ομιλίας και οι αυξομειώσεις στη συχνότητα της φωνής. 
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Οι Pekkarinen, Himberg & Pentti (1992) συνέκριναν τις απαντήσεις 478 

δασκάλων με τις απαντήσεις 95 νοσηλευτών, για να διερευνήσουν αν υπήρχαν 

προβλήματα φωνής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δάσκαλοι παρουσίαζαν συχνότερα 

προβλήματα φωνής σε σχέση με τους νοσηλευτές και ότι τα προβλήματα αυτά 

διαρκούσαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στους δασκάλους σε σχέση με τους 

νοσηλευτές.   

Σε μια άλλη μελέτη οι Sala, Laine, Simberg, Pentti & Suonpää (2001) συνέκριναν 

προβλήματα φωνής μεταξύ 262 νηπιαγωγών και 108 νοσηλευτών. Βρήκαν ότι οι 

νηπιαγωγοί είχαν σημαντικά περισσότερες διαταραχές φωνής σε σύγκριση με τους 

νοσηλευτές και ότι αυτό οφειλόταν κυρίως στο υψηλότερο φωνητικό φορτίο που υπάρχει 

στους νηπιαγωγούς.   

Στις Η.Π.Α., οι Smith, Gray, Dove, Kirchner & Heras (1997) ερεύνησαν 

προβλήματα φωνής σε 242 δασκάλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Tα ευρήματα έδειξαν, ότι το 67% των δασκάλων είχε προβλήματα φωνής σε σχέση με 

τους μη δασκάλους που ήταν το 33%. Πιο συγκεκριμένα, το 47,5% των δασκάλων 

απάντησε ότι είχε βράγχος φωνής σε σύγκριση με το 21,3% της ομάδας ελέγχου. Γενικά, 

οι δάσκαλοι πίστευαν ότι τα προβλήματα της φωνής τους περιόριζαν την επαγγελματική 

τους απόδοση.  

Οι Smith, Lemke, Taylor, Kirchner & Hoffman (1998) επίσης συνέκριναν τα 

προβλήματα φωνής 554 δασκάλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 

220 άτομα που εξασκούσαν άλλα επαγγέλματα. Το 32% των δασκάλων ανέφερε ότι 

παρουσίαζε προβλήματα φωνής σε σύγκριση με το 1% εκείνων που εξασκούσαν άλλα 

επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι παρουσίαζαν κουρασμένη και εξασθενημένη 

φωνή και χρειαζόταν να καταβάλλουν προσπάθεια για να μιλήσουν. Κατά τη διάρκεια 

της προηγούμενης χρονιάς το 60% των δασκάλων ανέφερε, ότι η φωνή τους 

δημιουργούσε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους γιατί δεν απέδιδε επαρκώς. 

Οι Morton & Watson (1998) στη Βόρειο Ιρλανδία συνέκριναν προβλήματα 

φωνής μεταξύ 189 δασκάλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 120 

μη δασκάλων. Οι δάσκαλοι ανέφεραν προβλήματα φωνής σε σημαντικά μεγαλύτερο 

βαθμό από τους μη δασκάλους. Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα που ανέφεραν ήταν η 

απώλεια φωνής λόγω κάποιας ίωσης ή αλλεργίας, η φωνητική κόπωση, ο πόνος και η 
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ξηρότητα λαιμού. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός 

δασκάλων ανέφερε ότι παρουσίασε βελτίωση στη φωνή κατά τη διάρκεια των σχολικών 

διακοπών, γεγονός το οποίο αποδεικνύει τη σχέση μεταξύ επαγγέλματος και φωνητικών 

προβλημάτων.  

Ο Yiu (2002) συνέκρινε τις απαντήσεις 55 ενεργών δασκάλων με τις απαντήσεις 

67 υποψήφιων δασκάλων, οι οποίοι ακόμα σπούδαζαν, σχετικά με το πώς 

αντιλαμβανόταν τη φωνής τους και την επίδραση που μπορεί να είχε κάποιο πιθανό 

πρόβλημα της φωνής τους στην επικοινωνία, στην κοινωνική ζωή, στα προσωπικά τους 

συναισθήματα και στο επάγγελμά τους. Οι ενεργοί δάσκαλοι πίστευαν ότι η φωνή τους 

παρουσίαζε συχνότερα προβλήματα σε σύγκριση με τους υποψήφιους δασκάλους που 

δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα να εξασκούν το επάγγελμα. Επιπροσθέτως, οι ενεργοί 

δάσκαλοι αντιμετώπιζαν αρκετά μεγαλύτερες δυσκολίες στην καθημερινή τους 

επικοινωνία σε σύγκριση με τους υποψήφιους δασκάλους. Περισσότερο από το 50% των 

δασκάλων και στις δύο ομάδες αναγνώρισαν ως παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν 

προβλήματα φωνής τη λανθασμένη χρήση της αναπνοής, την ανεπαρκή ανάπαυση της 

φωνής, την έλλειψη πειθαρχίας των παιδιών μέσα στην τάξη και το θορυβώδες 

περιβάλλον.   

Οι Roy, Merrill, Thibeault, Parsa, Gray & Smith (2004) ερεύνησαν προβλήματα 

φωνής σε 1.243 δασκάλους και σε 1.288 μη δασκάλους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε 

σχέση με τους μη δασκάλους οι δάσκαλοι ανέφεραν περισσότερα προβλήματα φωνής, 

υποστήριζαν δε ότι η διδασκαλία είναι επάγγελμα υψηλού κινδύνου όσον αφορά την 

εμφάνιση διαταραχών φωνής.  

Σε μία άλλη εργασία οι Roy, Merrill, Thibeault, Gray & Smith (2004) εξέτασαν 

τη συχνότητα των διαταραχών φωνής και τις δυσμενείς συνέπειες που αυτές είχαν στην 

επαγγελματική απόδοση 1.243 δασκάλων και 1.279 μη δασκάλων. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης έδειξαν, ότι σε σχέση με τους μη δασκάλους οι δάσκαλοι είχαν μεγαλύτερες 

πιθανότητες να παρουσιάσουν πολλαπλά συμπτώματα φωνής, όπως βράγχος φωνής, 

ταλαιπωρία κατά τη χρήση της φωνής τους και αυξημένη προσπάθεια κατά τη χρήση της 

φωνής τους, κόπωση ή αλλαγή στην ποιότητα της φωνής τους μετά από μικρή χρήση, 

δυσχέρεια στην προβολή της φωνή τους και απώλεια της κλίμακάς τους στο τραγούδι. 

Είχαν επίσης πικρή ή όξινη γεύση. Οι δάσκαλοι παρουσίαζαν σημαντικά υψηλότερο 
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βαθμό φωνητικών συμπτωμάτων σε σχέση με τους μη δασκάλους. Επιπλέον, οι δάσκαλοι 

σταθερά απέδιδαν τα συμπτώματα της φωνής τους στο επάγγελμά τους και είχαν 

μεγαλύτερες πιθανότητες να δηλώσουν ότι η φωνή τους περιόριζε την ικανότητά τους να 

κάνουν ορισμένα πράγματα στη δουλειά τους που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 

ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.    

Στην Πολωνία οι Sliwinska-Kowalska, Niebudek-Bogusz, Fiszer, Los-

Spychalska, Kotylo, Sznurowska-Przygocka & Modrzewska (2006), εξέτασαν 

προβλήματα φωνής σε 425 δασκάλους. Στη μελέτη αυτή η ομάδα ελέγχου αποτελείτο 

από 83 άτομα, τα οποία εξασκούσαν άλλα επαγγέλματα. Η μελέτη έδειξε, ότι 

προβλήματα φωνής αναφέρθηκαν στο 68,7% των δασκάλων, και στο 36,1% των ατόμων 

της ομάδας ελέγχου. Συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι ανέφεραν συχνότερα χρόνιο ή περιοδικό 

βράγχος φωνής, αφωνία, ξηρότητα λαιμού ή ‘κόμπο’ στο λαιμό, και μόνιμο ξηρό βήχα.  

Σε μία άλλη ενδιαφέρουσα μελέτη οι de Jong, Kooijman, Thomas, Huinck, 

Graamans & Schutte (2006) συνέκριναν προβλήματα φωνής μεταξύ 1.878 δασκάλων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 239 μη δασκάλων. Οι περισσότεροι 

από του μισούς δασκάλους ανέφεραν ότι είχαν προβλήματα φωνής  κατά τη διάρκεια της 

καριέρας τους, τα οποία ήταν πιο συχνά και πιο σοβαρά σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, 

οι δε δάσκαλοι είχαν υψηλότερη βαθμολογία VHI σε σύγκριση με τους μη δασκάλους.    
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9. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΦΩΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση προβλημάτων 

φωνής στους δασκάλους. Οι παράγοντες που συντελούν περισσότερο στη μη 

φυσιολογική φωνή συνοψίζονται κατωτέρω από τον Johnson (1994) (Πίνακας 1).  

 

9.1 ΧΡΗΣΗ ΦΩΝΗΣ 

Οι Titze et al. (1997) αναφέρουν, ότι σε επαγγέλματα για τα οποία η φωνή είναι 

το κύριο εργαλείο δουλειάς, οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν μακρούς χρόνους ομιλίας, 

ομιλία σε υψηλή ένταση, συναισθηματική ομιλία και τραγούδι, καθώς και ομιλία σε 

θορυβώδες περιβάλλον.  

Όπως σημειώνουν οι Duffy & Hazlett (2004) η διδασκαλία απαιτεί φωνητική 

αντοχή, ιδιαίτερα, όταν υπάρχουν αγχώδεις καταστάσεις και περιπτώσεις όπου    

απαιτείται εξαιρετική ποιότητα φωνής. Όσον αφορά την κακή χρήση φωνής εκ μέρους 

των δασκάλων, αυτή οφείλεται σε δυνατή ομιλία λόγω της φτωχής ακουστικής και του 

θορύβου που υπάρχει συνήθως μέσα στις τάξεις, όπως και σε συνεχόμενη ομιλία χωρίς 

παύσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πράγμα που σημαίνει ότι δε δίδεται επαρκής 

χρόνος στη φωνή για να ξεκουραστεί (Mattiske, Oates & Greenwood 1998, Sala, Airo, 

Olkinuora, Simberg, Ström, Laine, Pentti & Suonpää 2002, Morton & Watson 1998,  Roy 

et al. 2004, Munier & Kinsella 2008). Σε μία μελέτη των Smith et al. (1998) που 

αφορούσε τη φωνή των δασκάλων, το 83% ανέφερε ότι μέσα στην τάξη μιλούσε 

δυνατότερα απ’ ό,τι σε μία κανονική συζήτηση, ενώ το 48% δήλωσε ότι έπρεπε να μιλάει 

δυνατότερα για να υπερκαλύπτει τον υπάρχοντα περιβαλλοντικό θόρυβο. 

Η μεγάλη ένταση φωνής όπως και ο υψηλός ή ο χαμηλός τόνος φωνής  

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που μπορεί να την επιβαρύνουν. Δεν είναι δε  μόνο 

τα υπερβολικά επίπεδα έντασης και τόνου που είναι επιβαρυντικά αλλά επίσης και οι 

μεταβολές τους (de Jong, Kooijman & Orr, 2001). Για παράδειγμα, η φωνητική 

προσπάθεια που καταβάλουν οι δάσκαλοι κατά την ώρα της διδασκαλίας με συνεχόμενη 

αυξομείωση του τόνου και της έντασης της φωνής τους για πολλές ώρες μπορεί να είναι 

η κύρια αιτία των φωνητικών προβλημάτων που έχουν (Preciado-Lopez et al., 2008). 

Σύμφωνα με τους Pekkarinen et al. (1992) συμπτώματα υπερβολικής φωνητικής 
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προσπάθειας είναι η φωνητική κόπωση, το βράγχος φωνής και ο πόνος μέσα ή γύρω από 

το λάρυγγα. Οι Kooijman, de Jong, Thomas, Huinck, Donders, Graamans & Schutte 

(2006) αναφέρουν, ότι η εντατική χρήση φωνής προκαλεί αύξηση του μηχανικού 

φορτίου στο βλεννογόνο των φωνητικών χορδών με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η 

παραγωγή της φωνής και να μειώνεται η απόδοσή της.  

Οι Sala et al. (2002) ερεύνησαν διάφορους παράγοντες κινδύνου για την 

εμφάνιση διαταραχών φωνής σε νηπιαγωγούς και νοσηλευτές. Τα αποτελέσματά τους 

έδειξαν, ότι οι περισσότεροι νηπιαγωγοί μιλούν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα 

χρησιμοποιώντας πιο δυνατή φωνή την ώρα της εργασίας τους σε σύγκριση με τους 

νοσηλευτές. Σε σχέση με τους δασκάλους μεγαλύτερων τάξεων οι νηπιαγωγοί 

διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων φωνής, επειδή στηρίζονται 

κυρίως στην προφορική επικοινωνία και λιγότερο στην γραπτή λόγω του ότι διδάσκουν 

πολύ μικρά παιδιά (Mattiske et al., 1998).   

 

9.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στα νηπιαγωγεία οι σχολικές δραστηριότητες διαφέρουν από αυτές των 

μεγαλύτερων τάξεων, επειδή πολλά παιδιά μιλάνε συγχρόνως. Αυτή η φλυαρία των 

παιδιών καλύπτει εν μέρει την ομιλία του νηπιαγωγού με αποτέλεσμα οι νηπιαγωγοί να 

πρέπει να μιλάνε δυνατότερα για να μπορούν να ακουστούν (Sala et al., 2001).   

Η μεγαλύτερη ένταση φωνής που χρειάζεται να χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι, όταν 

τα επίπεδα του περιβαλλοντικού θορύβου είναι υψηλά, πράγμα που μπορεί να έχει σχέση 

με το μεγάλο αριθμό των μαθητών μέσα στην τάξη και τη φτωχή ακουστική των 

αιθουσών του σχολείου, καθιστά τους δασκάλους πιο επιρρεπείς στην εμφάνιση 

προβλημάτων φωνής (Sala et al. 2001, Bovo, Galceran, Petruccelli & Hatzopoulos 2007, 

Truchon-Gagnon & Hetu 1988, Kooijman et al. 2006). Το ίδιο βρήκαν και οι Pekkarinen 

et al. (1992), όταν συνέκριναν τα προβλήματα φωνής των δασκάλων που διδάσκουν 

κάτω από τέτοιες συνθήκες με αυτά των νοσηλευτών.  
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9.3 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Η εισπνοή ρύπων μπορεί να προκαλέσει  αλλαγές στην ποιότητα της φωνής, 

βήχα, φλεγμονή, οίδημα και σε ορισμένες περιπτώσεις αιμορραγία των φωνητικών 

χορδών. Είναι επίσης δυνατόν να επιβαρύνει τη λειτουργία των πνευμόνων με 

επακόλουθο την εμφάνιση προβλημάτων φωνής. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι δεν 

επηρεάζουν μόνο το δάσκαλο αλλά και τα παιδιά. Το πρόβλημα της κακής φωνητικής 

απόδοσης γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, όταν το σχολείο βρίσκεται σε περιοχή όπου 

υπάρχει μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση π.χ. όταν βρίσκεται κοντά σε εργοστάσια, 

αεροδρόμια, κτλ. (Sataloff, 2006). Κάτι άλλο που έχει μεγάλη σημασία είναι η 

ατμόσφαιρα στους εσωτερικούς χώρους ενός σχολείου (Sala et al., 2001). Oι Morton & 

Watson (1998) υποστηρίζουν, ότι υπεύθυνοι παράγοντες για προβλήματα φωνής στους 

δασκάλους μπορεί να είναι η σκόνη από κιμωλία και ο κλιματισμός.  

 

9.4 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Ένας άλλος παράγων που μπορεί να επηρεάσει τη φωνή είναι οι κλιματολογικές 

αλλαγές. Για παράδειγμα, οι νότιοι άνεμοι συντελούν στην υψηλότερη συγκέντρωση 

ατμοσφαιρικών ρύπων και στην αύξηση της ξηρασίας του ρινικού, φαρυγγικού και 

λαρυγγικού βλεννογόνου (Chavez & Bartelt, 2001).  

 

9.5 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η φωνή είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την έκφραση εννοιών και 

συναισθημάτων. Επομένως, τα αρνητικά συναισθήματα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά 

την παραγωγή της φωνής, ιδιαιτέρα δε αυτή των ευαίσθητων ατόμων. Η αύξηση του 

στρες επηρεάζει τη φωνή με επακόλουθη αύξηση του φωνητικού βάρους (Wellens & 

Opstal, 2001). 

Η αύξηση του επιπέδου άγχους και έντασης που αναπόφευκτα βιώνουν κάποιες 

φορές οι δάσκαλοι μπορεί να οφείλεται σε αλλαγές στις απαιτήσεις του επαγγέλματος 

όπως είναι η διδακτέα ύλη, ο αριθμός των μαθητών μέσα στην τάξη, ο θόρυβος, κ.ά. Για 

παράδειγμα οι Kooijman et al. (2006) βρήκαν, ότι η πολλή δουλειά, η ένταση και η 

σύνθεση της ομάδας των μαθητών μπορεί να είναι υπεύθυνα για τα παράπονα που 

κάνουν οι δάσκαλοι για τη φωνή τους. Οι Morton & Watson (1998) αναφέρουν, ότι ένας 
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σημαντικός αριθμός δασκάλων πιστεύει, ότι η πίεση που αισθάνονται εν ώρα εργασίας 

συμβάλλει στην εμφάνιση φωνητικών δυσκολιών. Παρομοίως, οι Gotaas & Starr (1993) 

αναφέρουν ότι η υπερβολική χρήση φωνής από τους δασκάλους, όταν είναι αγχωμένοι, 

μπορεί προκαλέσει φωνητική κόπωση. Οι de Jong et al. (2001) υποστηρίζουν ότι το 

στρες παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της επαγγελματικής δυσφωνίας στους 

δασκάλους. Τέλος, ο Vilkman (2004) αναφέρει ότι ο αυξημένος μυϊκός τόνος του 

σώματος μπορεί να επηρεάσει το λάρυγγα, πράγμα που μπορεί να συμβεί όταν υπάρχουν 

διάφορες δύσκολες ψυχολογικές καταστάσεις, π.χ., άγχος.  

 

9.6 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Οι δάσκαλοι, ιδιαίτερα αυτοί που διδάσκουν σε μικρές τάξεις, είναι δυνατόν να 

παρουσιάσουν φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, οι οποίες  

επηρεάζουν δυσμενώς το φωνητικό μηχανισμό. Αυτό οφείλεται στη στενή επαφή που 

έχουν με μικρά παιδιά, τα οποία συχνά παρουσιάζουν ανάλογες φλεγμονές (Smith et al., 

1997). Παρομοίως, ο Vilkman (2004) αναφέρει ότι οι φλεγμονές του ανώτερου 

αναπνευστικού συστήματος μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

φωνητικών προβλημάτων, οι δε de Jong et al. (2001) υποστηρίζουν, ότι οι δάσκαλοι που 

έχουν πνευμονολογικά προβλήματα και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση μπορούν να 

παρουσιάσουν προβλήματα φωνής.  

 

9.7 ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ 

Οι Preciado-Lopez et al. (2008) αναφέρουν, ότι ένας σημαντικός παράγοντας 

κινδύνου για την εμφάνιση προβλημάτων φωνής είναι το κάπνισμα. Οι επιβλαβείς 

συνέπειες του καπνίσματος στο βλεννογόνο είναι αναμφισβήτητες. Ο καπνός προκαλεί 

ερύθημα, οίδημα των φωνητικών χορδών και γενικευμένη φλεγμονή ολόκληρης της 

φωνητικής οδού (Hirano & Bless, 1993).  

Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι ο καφές και τα ροφήματα που περιέχουν 

καφεΐνη, τα οποία επιδεινώνουν τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, φαίνεται να 

μεταβάλλουν τις εκκρίσεις και κάνουν ορισμένους ανθρώπους να καθαρίζουν συχνά το 

λαιμό τους, πράγμα που ερεθίζει τις χορδές (Preciado-Lopez et al., 2008). Οι 
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τροποποιήσεις στη διατροφή σε άτομα που υποφέρουν από παλινδρόμηση είναι 

απαραίτητες.  

 

9.8 ΔΙΑΤΡΟΦΗ  

Παράγοντα κινδύνου αποτελεί και η λανθασμένη διατροφή. Η υγιεινή διατροφή 

είναι σημαντική για την καλή φώνηση, πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο, όταν 

υπεισέρχονται παράγοντες όπως συχνά ταξίδια, ένταση και συνεχείς αλλαγές στο 

πρόγραμμα εργασίας. Η κακή διατροφή επηρεάζει την υγιεινή του λάρυγγα, διότι δρα 

αρνητικά στην άμυνα του οργανισμού, γεγονός που επηρεάζει την επούλωση των ιστών. 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διατηρούν ένα φυσιολογικό βάρος και να αποφεύγουν τροφές 

πλούσιες σε λίπος και χοληστερίνη. Η καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 

θεωρείται απαραίτητη (Harvey & Miller, 2006).  

 

9.9 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Η λήψη ορισμένων φαρμακευτικών ουσιών μπορεί να επηρεάσει τη φωνητική 

λειτουργία. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι τα αντιϊσταμινικά προκαλούν ξήρανση του 

βλεννογόνου και εμφάνιση παχύρρευστων εκκρίσεων. Τα αντιϋπερτασικά ξηραίνουν το 

βλεννογόνο, όταν δε συνδυάζονται με διουρητικά ενισχύουν την αφυδάτωση. Ο αριθμός 

των φαρμάκων που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τη λειτουργία της φωνής 

είναι πολύ μεγάλος. Για το λόγο αυτό, όταν υπάρχει ανάγκη λήψης κάποιας 

φαρμακευτικής ουσίας, οι δάσκαλοι πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους, ο οποίος 

καλό είναι να γνωρίζει τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα 

φάρμακο στη φωνητική απόδοση του εκπαιδευτικού (Sataloff, Hawkshaw & Anticaglia, 

2006).  

 

9.10 ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Σημαντικός παράγων για την εμφάνιση προβλημάτων φωνής στους 

εκπαιδευτικούς είναι η έλλειψη φωνητικής εκπαίδευσης και η έλλειψη γνώσης για τη 

φροντίδα της φωνής τους.  
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Πίνακας 1. Παράγοντες που συντελούν σε μη φυσιολογική φωνή, (Johnson, 1994) 

Δυνατή ομιλία, φωνές 

Γλωττιδική πρόσκρουση 

Τραγούδι ή ομιλία πέρα από το αποδεκτό φυσιολογικό εύρος 

Ομιλία σε θορυβώδες περιβάλλον 

Υπερβολικός βήχας και καθάρισμα λαιμού 

Γρύλλισμα (όπως στη γυμναστική ή στην ανύψωση βάρους) 

Υπερβολική ομιλία 

Δυνατό γέλιο 

Κακή χρήση φωνής 

Παραγωγή φωνής όταν οι λαρυγγικοί ιστοί έχουν φλεγμονή 

Κατανάλωση αλκοόλ 

Φαρμακευτική αγωγή 

Καφεΐνη  

Εθιστικές ουσίες 

Κάπνισμα 

Έκθεση 

Παλινδρόμηση 

Ψυχογενείς αιτίες Μυοσκελετική τάση 

 

9.11 ΘΟΡΥΒΟΣ 

Ως θόρυβος χαρακτηρίζεται κάθε μορφή ηχητικής ενέργειας, ανεξαρτήτως της 

εντάσεώς της, η οποία είναι δυσάρεστη και ενοχλητική για τον άνθρωπο (Τα Νέα, 

Παρασκευή 21 Μαΐου 1999). Η ενόχληση που προκαλεί ο θόρυβος εξαρτάται από 

παράγοντες όπως η ένταση και η διάρκεια του ήχου, οι συνθήκες του περιβάλλοντος, το 

είδος εργασίας και η φυσική κατάσταση του ατόμου (Πίνακας 2).  

Ο δυνατός θόρυβος εμποδίζει τη συνομιλία και επηρεάζει τη συμπεριφορά του 

ατόμου, ενώ έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να μειώσει την αποδοτικότητά του στην εργασία 

(Τα Νέα, Παρασκευή 21 Μαΐου 1999). Πολλές φορές όμως ένας εργαζόμενος μπορεί να 

ξαναβρεί το ρυθμό της εργασίας του λόγω εξοικείωσής του με το θόρυβο του 

περιβάλλοντος.  
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Σύμφωνα με το Φινλανδικό Υπουργείο Περιβάλλοντος ο θόρυβος μέσα σε μία 

άδεια τάξη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 35 dBA (Pekkarinen & Viljanen, 1991). Σε μία 

μελέτη που διεξήχθη σε 31 τάξεις 26 σχολικών κτιρίων στη Φινλανδία με θέμα τη 

μέτρηση του επιπέδου θορύβου μέσα στις τάξεις, βρέθηκε ότι ο μέσος όρος του επίπεδου 

θορύβου στις τάξεις εν ώρα μαθήματος ήταν 67 dBA και κυμαινόταν από 58 dBA έως 79 

dBA (Pekkarinen & Viljanen, 1991). Οι ίδιοι υποστηρίζουν, ότι η πιο σημαντική πηγή 

θορύβου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας δημιουργείται από τις δραστηριότητες των 

μαθητών. Μία άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 27 νηπιαγωγεία της Νοτίου 

Φινλανδίας, τα οποία είχαν συνολικά 51 τάξεις με σκοπό τη μέτρηση του θορύβου στις 

τάξεις εν ώρα μαθήματος έδειξε, ότι το μέσο επίπεδο θορύβου ήταν 67 dBA (Sala et al., 

2002). Σε άλλη σχετική μελέτη στον Καναδά μετρήθηκαν σε 7 νηπιαγωγεία υψηλά 

επίπεδα θορύβου που κυμαινόταν από  72 dBA έως 80 dBA (Truchon-Gagnon & Hetu, 

1988). Άλλη μελέτη για τη μέτρηση του επιπέδου θορύβου μέσα στις τάξεις που έγινε 

στην Ελλάδα σε 32 τάξεις 11 γυμνασίων έδειξε, ότι το μέσο επίπεδο θορύβου εν ώρα 

μαθήματος ήταν 71,89 dBA και κυμαινόταν από 65,4 dBA έως 81,86 dBA (Skarlatos & 

Manatakis, 2003). Από τα παραπάνω ευρήματα φαίνεται ότι στις περισσότερες τάξεις ο 

θόρυβος υπερβαίνει το επιθυμητό επίπεδο. Για το λόγο αυτό είναι μεγάλη η πιθανότητα 

εμφάνισης του αποτελέσματος Lombard (Lombard effect), δηλαδή η τάση να αυξάνει 

κανείς την ένταση της φωνής του, όταν υπάρχει αυξημένος περιβαλλοντικός θόρυβος. Το 

αποτέλεσμα Lombard (Lombard effect) μπορεί να έχει δυσμενή αντίκτυπο στη φωνή των 

εκπαιδευτικών (Morton & Watson, 2001).  

Τα παιδιά, τα οποία είναι μικρότερα από έξι ετών, είναι αδύνατον να παραμείνουν 

σιωπηλά και ακίνητα σε σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά. Οι φωνές και τα κλάματα 

συμβαίνουν πολύ πιο συχνά σ’ αυτή την περίοδο της ζωής. Γι’ αυτό οι νηπιαγωγοί 

χρησιμοποιούν πολύ τη φωνή τους προσπαθώντας να φροντίσουν, να εκπαιδεύουν και 

συγχρόνως να διασκεδάσουν τα μικρά παιδιά. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη να υπάρχει 

αρκετή φωνητική επαφή μαζί τους, μέσω της οποίας οι νηπιαγωγοί τους δίνουν οδηγίες, 

τα ενισχύουν, τα ενθαρρύνουν, τα προσέχουν και διορθώνουν τον προφορικό τους λόγο 

(Truchon-Gagnon & Hetu, 1988). Παρομοίως, οι Morton & Watson (2001) αναφέρουν 

ότι οι νηπιαγωγοί μπορεί να έχουν περισσότερα προβλήματα φωνής σε σχέση με 

δασκάλους μεγαλύτερων τάξεων λόγω της αυξημένης χρήσης προφορικών μεθόδων 
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διδασκαλίας που απαιτείται, όταν διδάσκει κανείς μικρά παιδιά, ιδιαίτερα, όταν οι 

ακουστικές συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα ιδανικές.  

 

Πίνακας 2. Κοινές πηγές ήχου (πηγή: http://asa.aip.org/classroom/booklet.html) 

Πηγή dBA 

Αμυδρά ακουόμενος ήχος 0 

Ψίθυρος 20 

Ήσυχη κατοικία 30 

Απαλό στερεοφωνικό σε κατοικία 40 

Διακύμανση ομιλίας 50-70 

Καφετέρια 80 

Κομπρεσέρ 90 

Δυνατός θόρυβος πλήθους 100 

Μοτοσικλέτα που επιταχύνει  100 

Συναυλία ροκ  120 

Μηχανή τζετ 140 

 

9.11.1 Επίδραση του θορύβου στη φωνή των εκπαιδευτικών 

Οι Buekers, Bierens, Kingma & Marres (1995) μέτρησαν την ένταση φωνής σε 

λογιστές, σε δασκάλους και νηπιαγωγούς, σε γυμναστές, σε νοσηλευτές, σε 

τηλεφωνητές, σε ρεσεψιονίστ και σε λογοθεραπευτές. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

έδειξαν, ότι οι γυμναστές, οι δάσκαλοι και ιδιαιτέρως οι νηπιαγωγοί είχαν την υψηλότερη 

ένταση φωνής, ενώ οι λογιστές είχαν τη χαμηλότερη.  

Οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί πρέπει να υψώνουν τη φωνή τους για να 

προσελκύουν την προσοχή των παιδιών. Όταν ο θόρυβος μέσα στην τάξη είναι πολύς, οι 

δάσκαλοι πρέπει να μιλούν δυνατά, πράγμα που ενδεχομένως συμβαίνει όταν υπάρχουν 

αίθουσες με μεγάλες ομάδες μαθητών, όπου η ακουστική του χώρου δεν είναι καλή (Sala 

et al., 2002). Οι van Heusden, Plomp & Pols (1979) βρήκαν ότι η φωνητική προσπάθεια 

αυξάνεται όταν ο θόρυβος υπερβαίνει τα 40 dBA. Η αύξηση του θορύβου κατά 10 dB 

αναγκάζει τον ομιλητή να υψώνει τη φωνή του περίπου κατά 5 dB (Sala et al., 2002). Οι 

δάσκαλοι, λόγω της κακής χρήσης φωνής, μπορεί να παρουσιάσουν φωνητική κόπωση, 
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πόνο και αίσθημα ξηρότητας στο λαιμό, αλλαγές στη συχνότητα και στην ένταση της 

φωνής και βράγχος φωνής (Sapir et al. 1993 & Gotaas & Starr 1993).   

  Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Φινλανδία οι Sala et al. (2002) βρήκαν, 

ότι το μέσο επίπεδο ομιλίας των δασκάλων ήταν 78 dBA και κυμαινόταν από 74 dBA 

έως 85 dBA. Σε σχετική μελέτη που έγινε στην Ελλάδα από τους Σκαρλάτο & Μανατάκη 

(2003) για την ύπαρξη προβλημάτων φωνής στους δασκάλους αναφέρεται ότι το 32,5% 

είχε προβλήματα φωνής και ότι από αυτούς το 72% πήρε αναρρωτική άδεια λόγω των 

προβλημάτων αυτών.  

Οι Sala et al. (2002) αναφέρουν, ότι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην 

ακουστική των αιθουσών και στα υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου, ούτως ώστε 

να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαταραχών 

φωνής.  

 

9.11.2 Επίδραση του προβλήματος φωνής του εκπαιδευτικού στα παιδιά 

Επειδή η φωνή αποτελεί το βασικό εργαλείο διδασκαλίας, όταν οι εκπαιδευτικοί 

έχουν φωνητικά προβλήματα, αναγκάζονται να περιορίσουν τις εκπαιδευτικές τους 

δραστηριότητες και να τις προσαρμόσουν ανάλογα, με τρόπο που μπορεί να έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της διδασκαλίας και στη μάθηση (Roy et al., 2004). 

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο, όταν συνυπάρχουν υψηλά επίπεδα θορύβου που 

επηρεάζουν τη διδασκαλία. Αυτό γίνεται διότι αποσπάται η προσοχή και η συγκέντρωση 

των παιδιών και εμποδίζεται η διαδικασία της μάθησης.  

Τα παιδιά που πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο είναι σε ηλικία που μαθαίνουν τη 

γλώσσα. Γι’ αυτό χρειάζονται τέλειες συνθήκες γλωσσικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να 

μπορούν να ακούν ξεκάθαρα τους ήχους της ομιλίας και να μπορέσουν να την 

αναπτύξουν σωστά (Sala et al., 2002). Οι Pisoni, Lively & Logan (1994) τονίζουν, ότι το 

πρώιμο περιβάλλον  έχει μεγάλη και συχνά μόνιμη επιρροή στην ικανότητα του ατόμου 

να αναγνωρίζει και να διακρίνει τους ήχους της ομιλίας. Αν το νηπιαγωγείο είναι 

θορυβώδες, τα παιδιά έχουν την τάση να μη συγκεντρώνονται και επομένως δεν 

προσέχουν την ομιλία που τους απευθύνεται. Εάν το επίπεδο θορύβου σε ένα δωμάτιο 

αυξηθεί σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που είναι ευνοϊκό για την ομιλία, η επίδοση των 

μαθητών στην τάξη πέφτει (Hetu, Truchon-Gagnon & Bilodeau, 1990).  
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 Οι Morton & Watson (2001) ερεύνησαν την επίδραση που είχε η ποιότητα φωνής 

στην ικανότητα των παιδιών να επεξεργάζονται τον προφορικό λόγο. Είκοσι τέσσερα 

παιδιά με μέσο όρο ηλικίας 11 ετών και 5 μηνών άκουσαν ηχογραφημένα μικρά κείμενα, 

εκ των οποίων τα μισά διάβασε μία γυναίκα με φυσιολογική φωνή και τα άλλα μισά μία 

γυναίκα που παρουσίαζε πρόβλημα φωνής. Στη συνέχεια, τα παιδιά έπρεπε να 

ανακαλέσουν λέξεις και να εξάγουν συμπεράσματα από τα κείμενα. Τα αποτελέσματα 

της μελέτης έδειξαν, ότι η επίδοση των παιδιών ήταν καλύτερη όταν άκουγαν τη 

φυσιολογική φωνή, πράγμα που αποδεικνύει ότι η καλή ποιότητα φωνής μπορεί να 

επηρεάσει την ικανότητα των παιδιών να θυμούνται και να αφομοιώνουν πληροφορίες. 

Επιπλέον, τα παιδιά εξέφρασαν δυσαρέσκεια για τη γυναίκα που είχε διαταραχή φωνής 

και περιέγραψαν τη φωνή της ως βραχνή και τραχιά, ενώ μερικά παιδιά είπαν ότι έπρεπε 

να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να την ακούσουν. Όσον αφορά τη γυναίκα 

που είχε φυσιολογική φωνή, τα παιδιά δεν έκαναν δυσμενή σχόλια. Οι Morton & Watson 

(2001) ακόμα ανέφεραν, ότι η διαταραχή στη φωνή του δασκάλου μπορεί να επηρεάσει  

τη σχέση του με τους μαθητές, πράγμα που μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στη 

διαδικασία μάθησης, διότι τα παιδιά δεν δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και 

παρουσιάζουν μειωμένο κίνητρο για την παρακολούθηση του μαθήματος.  

Τέλος, στη μελέτη του Σκαρλάτου & Μανατάκη (2003) ζητήθηκε από μαθητές να 

πουν τη γνώμη τους για το επίπεδο του θορύβου μέσα στην τάξη και το 49% απάντησε 

ότι αυτό είναι απαράδεκτο.  

Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι η σωστή φωνή του δασκάλου είναι πολύ 

σημαντική για τη διαδικασία μάθησης.  
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10. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΦΩΝΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Τα προβλήματα φωνής μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην απόδοση της 

εργασίας των εκπαιδευτικών και στους μαθητές τους. Συχνά, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται 

να κάνουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας για να μειώσουν τις απαιτήσεις 

που υπάρχουν πάνω στη φωνή τους, πολλές φορές δε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

ελλιπή επικοινωνία με τους μαθητές τους μέσα στην τάξη, πράγμα που μπορεί να τους 

δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα και χαμηλή αυτό-εκτίμηση (Mattiske et al., 

1998). Οι Sapir et al. (1993) αναφέρουν, ότι αρκετοί από τους δασκάλους αναγνωρίζουν 

ότι τα προβλήματα φωνής παρεμβαίνουν στην ικανότητά τους να διδάξουν 

αποτελεσματικά και ότι αποτελούν πηγή έντασης και απογοήτευσης. Εκτός των ανωτέρω 

ο Yiu (2002) αναφέρει, ότι λόγω προβλημάτων φωνής, οι δάσκαλοι μπορεί να έχουν 

προβληματικές εργασιακές σχέσεις και οικονομικά προβλήματα, επειδή ίσως  χρειαστεί 

να ζητήσουν αναρρωτική άδεια ή κάποια δαπανηρή ιατρική ή λογοθεραπευτική 

παρέμβαση. Υπάρχει δε πιθανότητα να χρειαστεί ακόμη και να αλλάξουν επάγγελμα. 

Εξάλλου, οι επιπτώσεις των προβλημάτων φωνής δεν εξαρτώνται απλώς από τη 

σοβαρότητα των συμπτωμάτων αλλά επίσης και από το πώς ένα άτομο αντιλαμβάνεται, 

αντιδρά και προσαρμόζεται στο πρόβλημα. Σύμφωνα με τους Smith et al. (1997) ένας 

στους 5 δασκάλους απουσίαζαν από την εργασία τους λόγου κάποιου προβλήματος 

φωνής. Σε άλλη μελέτη των Smith et al. (1998) αναφέρεται ότι το 20% των δασκάλων 

απουσίαζαν από την εργασία τους εξαιτίας της φωνής τους σε σύγκριση με το 4% των μη 

δασκάλων. Σύμφωνα με τους ίδιους οι δάσκαλοι είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να 

αναφέρουν τους περιορισμούς που τα προβλήματα φωνής θέτουν στην επαγγελματική 

τους απόδοση, ενώ ορισμένοι έκαναν σκέψεις ακόμα και να αλλάξουν επάγγελμα.  
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11. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην παρουσίαση των σχετικών με τη διατριβή κεφαλαίων του γενικού μέρους 

έγινε προσπάθεια να δοθούν όλες εκείνες οι πληροφορίες που θα επιτρέψουν στον 

αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα το σκοπό, τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της 

διατριβής αυτής. 

Στο κεφάλαιο ανατομία του λάρυγγα έγινε περιγραφή του χόνδρινου σκελετού, 

του βλεννογόνου, των μυών, των συνδέσμων και των νεύρων του, ανατομικών στοιχείων 

που συνήθως παρουσιάζουν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό αλλοιώσεις, όταν υπάρχουν 

διαταραχές φωνής. Στη συνέχεια, μπορεί τα αλλοιωμένα αυτά ανατομικά στοιχεία να 

επιβαρύνουν με τη σειρά τους ακόμα περισσότερο τη φωνή. Στη φυσιολογία του λάρυγγα 

έγινε αναφορά στην φωνητική, αναπνευστική και προστατευτική λειτουργία του. Για την 

ορθή διάγνωση των διαφόρων φωνητικών προβλημάτων ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην 

καλή λήψη του ιστορικού του ασθενούς με προβλήματα φωνής, στη σωστή κλινική 

εξέταση του λάρυγγα και στον τρόπο που ο ασθενής αντιλαμβάνεται τη φωνή του. Έγινε 

επίσης περιγραφή ορισμένων βασικών υποκειμενικών και αντικειμενικών μεθόδων που 

υπάρχουν για τη μέτρηση φωνής. Στις παθήσεις του λάρυγγα έγινε αναφορά στις 

οργανικές, νευρολογικές, φλεγμονώδεις και ψυχογενείς παθήσεις που επηρεάζουν τη 

λειτουργία του και δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες που έχουν σχέση με τη 

θεραπεία των παθήσεων αυτών. Έγινε επίσης περιγραφή των άμεσων και έμμεσων 

τεχνικών που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση των προβλημάτων φωνής. 

Τέλος, έγινε αναφορά στα επαγγέλματα εκείνα, όπου οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν 

να παρουσιάσουν προβλήματα φωνής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο επάγγελμα των 

εκπαιδευτικών καθώς και στους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να είναι υπεύθυνοι για 

την εμφάνιση προβλημάτων φωνής, τα οποία είναι δυνατόν να επηρεάσουν την 

επαγγελματική τους δραστηριότητα.  
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

12. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο «Ειδικό Μέρος» παρουσιάζεται ο σκοπός της παρούσας μελέτης,  

αναφέρονται τα 5 ερωτήματα προς έρευνα, περιγράφεται η διαδικασία της μετάφρασης 

και πολιτισμικής προσαρμογής του VHI στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και ο 

σχεδιασμός του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής». Στη συνέχεια, γίνεται περιγραφή του 

δείγματος των συμμετεχόντων και ξετυλίγεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη 

διεξαγωγή της μελέτης. Ένα ενδιαφέρον κομμάτι της μελέτης είναι οι μετρήσεις ήχου 

που έγιναν σε Νηπιαγωγεία του Ηρακλείου Κρήτης. Ακολουθεί η στατιστική ανάλυση 

των δεδομένων και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων για κάθε ερώτημα της μελέτης. 

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων ήχου στα Νηπιαγωγεία. Γίνονται 

συστάσεις για την υγιεινή  της φωνής, για τη σωστή χρήση της φωνής από τους 

εκπαιδευτικούς και για τη φωνητική εκπαίδευσή τους με την οργάνωση κατάλληλων 

σεμιναρίων.  
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13. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Στο εξωτερικό έχουν δημοσιευθεί πολλές μελέτες, οι οποίες έχουν σχέση με την 

ύπαρξη διαταραχών φωνής σε εκπαιδευτικούς και όλες δείχνουν ότι διατρέχουν 

αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν προβλήματα φωνής που σχετίζονται με το 

επάγγελμά τους  (Roy et al. 2004, Smith et al. 1997, Kooijman et al. 2006, Sala et al. 

2000, Pekkarinen et al. 1992, Russell et al. 1998, Munier & Kinsella 2008). Οι 

περισσότερες από τις μελέτες αυτές αφορούν εκπαιδευτικούς διαφόρων τάξεων, ενώ 

ελάχιστες μελέτες υπάρχουν για τη διερεύνηση διαταραχών φωνής σε νηπιαγωγούς που 

ως γνωστόν αποτελούν μία ξεχωριστή ομάδα εκπαιδευτικών, οι οποίοι κάνουν μεγάλη 

χρήση της φωνής τους λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών που διδάσκουν. 

Στηριζόμενη στο γεγονός αυτό και επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ανάλογες μελέτες, 

θεωρήθηκε  χρήσιμο να μελετηθούν οι διαταραχές φωνής σε νηπιαγωγούς καθώς και οι 

παράγοντες που μπορεί να τις προκαλούν.  

Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να ερευνήσει την ύπαρξη φωνητικών 

προβλημάτων σε νηπιαγωγούς στην Ελλάδα με ομάδα ελέγχου νοσηλευτές/ 

νοσηλεύτριες. Βασικό εργαλείο αυτής της μελέτης είναι ο «Δείκτης Φωνητικής 

Δυσχέρειας» (VHI), o οποίος έπρεπε πριν τη χρήση του να σταθμιστεί στην Ελληνική 

γλώσσα. Διερευνήθηκαν επίσης πιθανοί παράγοντες κινδύνου που μπορεί να επηρεάσουν 

τη φωνή των νηπιαγωγών και των νοσηλευτών/νοσηλευτριών. Για την διερεύνηση αυτών 

των παραγόντων χρησιμοποιήθηκε το «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής», το οποίο 

σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια. Επιπλέον, έγιναν μετρήσεις θορύβου σε νηπιαγωγεία 

για να δοθεί μία εικόνα του περιβαλλοντικού θορύβου σε αίθουσες νηπιαγωγείων στην 

Ελλάδα. Τα ερωτήματα στα οποία έγινε προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στη μελέτη 

αυτή είναι τα ακόλουθα: 

1. Ο «Δείκτης Φωνητικής Δυσχέρειας» (VHI) που είναι ένα έγκυρος και αξιόπιστος 

δείκτης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον Ελληνικό πληθυσμό;  

2. Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις τρεις υποκλίμακες, στη λειτουργική (VHI 

1-10), στη φυσική (VHI 11-20) και στη συναισθηματική (VHI 21-30) καθώς 

επίσης και στη συνολική βαθμολογία (VHI 1-30) μεταξύ νηπιαγωγών και 

νοσηλευτών/νοσηλευτριών;  
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3. Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στους παράγοντες κινδύνου στους νηπιαγωγούς 

και στους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες; 

4. Η βαθμολογία VHI στις τρεις υποκλίμακες, λειτουργική (VHI 1-10), φυσική 

(VHI 11-20), συναισθηματική (VHI 21-30), καθώς επίσης και στη συνολική 

βαθμολογία (VHI 1-30) επηρεάζεται από τους παράγοντες κινδύνου στους 

νηπιαγωγούς;  

5. Η βαθμολογία VHI στις τρεις υποκλίμακες, λειτουργική (VHI 1-10), φυσική 

(VHI 11-20), συναισθηματική (VHI 21-30), καθώς επίσης και στη συνολική 

βαθμολογία (VHI 1-30) επηρεάζεται από τους παράγοντες κινδύνου στους 

νοσηλευτές/νοσηλεύτριες; 
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14. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
14.1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ VOICE HANDICAP INDEX 

Η μετάφραση και η πολιτισμική προσαρμογή του VHI πραγματοποιήθηκαν 

σύμφωνα με τα «Ελάχιστα Κριτήρια Μετάφρασης» (Minimal Translation Criteria) 

(Medical Outcomes Trust, 1997). Το VHI μεταφράστηκε από την Αγγλική Γλώσσα στην 

Ελληνική από δύο Ελληνίδες λογοθεραπεύτριες που είναι γνώστες της Ελληνικής και της 

Αγγλικής γλώσσας. Μία αναφορά συμφιλίωσης (reconciliation version) των δύο 

μεταφράσεων αναπτύχθηκε με τη βοήθεια του μεσολαβητή. Στη συνέχεια μία Ελληνο-

αγγλίδα δίγλωσση επαγγελματίας μεταφράστρια μετέφρασε από την Ελληνική Γλώσσα 

στην Αγγλική την αναφορά συμφιλίωσης (reconciliation version) του VHI. Στη συνέχεια, 

αυτή η μετάφραση στάλθηκε σε έναν από τους συγγραφείς για κριτική και για σχόλια. Η 

Μέθοδος Γνωστικής Διαδικασίας (Cognitive Debriefing Method) (Medical Outcomes 

Trust, 1997) χρησιμοποιήθηκε για να γίνει εκτίμηση της κατανόησης κάθε ερώτησης του 

ερωτηματολογίου, να ανιχνευθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπήρχαν όσον 

αφορά τη γλώσσα και να δοθούν εναλλακτικές προτάσεις για διατύπωση εκ νέου 

συγκεκριμένων ερωτήσεων του ερωτηματολογίου (Παράρτημα Α). Μέρος  αυτής της 

μεθόδου ήταν η πιλοτική δοκιμασία στην Ελληνική εκδοχή του VHI που έγινε σε επτά 

συμμετέχοντες με διαταραχές φωνής. Στη συνέχεια, το VHI τροποποιήθηκε σύμφωνα με 

τις προτάσεις τους (Παράρτημα Β). Μετά τη Μέθοδο Γνωστικής Διαδικασίας (Cognitive 

Debriefing Method) (Medical Outcomes Trust, 1997), η τελική εκδοχή του VHI μαζί με 

τις προτάσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τη διατύπωση του ερωτηματολογίου 

αποφασίστηκε με αναφορά ομοφωνίας (consensus review) μεταξύ των συγγραφέων. Η 

τελική εκδοχή του ελληνικού μεταφρασμένου VHI και η μετάφραση από τα Ελληνικά 

στα Αγγλικά παρατίθεται στο Παράρτημα Γ.   

 

14.2 ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ 

Όπως στην αρχική μελέτη των Jacobson et al. (1997), όλοι οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωσαν μία κλίμακα αυτοεκτίμησης της φωνής με τέσσερεις επιλογές σχετικά με 

το πώς αντιλαμβάνονται τη φωνή τους, στην οποία το 0 αντιστοιχούσε σε φυσιολογική 

φωνή, το 1 σε ήπιο πρόβλημα φωνής, το 2 σε μέτριο πρόβλημα φωνής και το 3 σε 
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σοβαρό πρόβλημα φωνής (Παράρτημα Δ). Αναμενόταν ότι η αντίληψη που είχαν οι 

συμμετέχοντες με διαταραχές φωνής, όσον αφορά τη φωνή τους, θα ήταν ανάλογη της 

βαθμολογίας VHI σύμφωνα με την κλίμακα αυτοεκτίμησης της φωνής.  

 
 
14.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ» 

Το «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια για την 

παρούσα μελέτη με σκοπό την ανίχνευση ορισμένων παραγόντων που μπορεί να 

επηρεάσουν τη φωνή. Ο σχεδιασμός του  «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» έγινε μετά 

από εκτενή μελέτη της βιβλιογραφίας. Σχεδιάστηκε με προσοχή, ώστε να είναι 

ενδιαφέρον και κατάλληλο και για τις 2 ομάδες στις οποίες απευθύνεται, δηλαδή 

νηπιαγωγούς και νοσηλευτές/νοσηλεύτριες. Το «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 

(Παράρτημα Ε) περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα ακόλουθα: 

1. Δημογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, επάγγελμα).  

2. Περιβαλλοντικοί παράγοντες (κλίμα, χώρος εργασίας, θόρυβος, ακουστική χώρου, 

ηχομόνωση χώρου, ατμόσφαιρα, μέγεθος χώρου εργασίας), ώρες καθημερινής 

εργασίας, μέρες αναρρωτικής άδειας λόγω προβλημάτων φωνής και άλλων λόγων 

υγείας, χρόνος ομιλίας στο τηλέφωνο σε καθημερινή βάση.  

3. Πληροφορίες για τη φωνή (βράγχος φωνής, δυσκολία στην αναπνοή και πόνος στο 

λαιμό κατά τη διάρκεια της ομιλίας, αδύναμη φωνή, αίσθηση στεγνού λαιμού, 

τραγούδι, χρήση φωνής στον ελεύθερο χρόνο, ένταση φωνής κατά τη διάρκεια της 

εργασίας, ένταση φωνής στο σπίτι, κούραση φωνής στο τέλος της ημέρας), 

συμπτώματα παλινδρόμησης (βήχας κατά τη διάρκεια της ημέρας, βήχας κατά τη 

διάρκεια της νύχτας, καθάρισμα λαιμού, καύσος στο στήθος μετά το φαγητό, πικρή 

γεύση).  

4. Υγιεινή της φωνής (νερό, τσάι, καφές, ανθρακούχα ποτά, αλκοολούχα ποτά, 

κάπνισμα, παθητικό κάπνισμα, γυμναστική).  

5. Ιατρικό ιστορικό (αλλεργίες, θυρεοειδής, διαβήτης, πάθηση νευρολογικής φύσεως, 

πάθηση στο στομάχι, πρόβλημα στην κατάποση, πρόβλημα στην ακοή, υπνική 

άπνοια, πνευμονολογικό πρόβλημα, φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού 

συστήματος, πρόβλημα στον αυχένα, χειρουργικές επεμβάσεις).  
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14.3.1 Ομαδική συνέντευξη 

Η εγκυρότητα προσώπου και περιεχομένου, η εκτίμηση των οποίων γίνεται με 

ποιοτικές μεθόδους έρευνας, χρησιμοποιούνται στη κατασκευή και διαμόρφωση ενός 

ερωτηματολογίου και έχουν σχέση με τις γνώμες έμπειρων προσώπων όσον αφορά τη 

δομή, το περιεχόμενο και την παρουσίαση ενός ερωτηματολογίου (χρησιμοποιείται η 

μέθοδος focus group), (Λιονής, 2005). Σύμφωνα με την Bowling (2007) η εγκυρότητα 

προσώπου αναφέρεται στην υποκειμενική εκτίμηση του ερευνητή, όσον αφορά την 

παρουσίαση και τη συνάφεια του ερωτηματολογίου, δηλαδή εξετάζει αν οι ερωτήσεις 

φαίνονται να είναι σχετικές, λογικές, σαφείς και ξεκάθαρες. Η δε εγκυρότητα 

περιεχομένου αναφέρεται σε γνώμες, στις οποίες καταλήγει συνήθως μια ομάδα 

ομιλητών σχετικά με το βαθμό, στον οποίο το περιεχόμενο του εργαλείου φαίνεται να 

εξετάζει λογικά και να συμπεριλαμβάνει πλήρως και με ισορροπημένο τρόπο ολόκληρο 

τον κύκλο των χαρακτηριστικών ή του πεδίου που σκοπεύει να μετρήσει. Σε αυτή τη 

μελέτη μετρήθηκε η εγκυρότητα προσώπου (face validity) και η εγκυρότητα 

περιεχομένου (content validity) του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής».   

Μετά το σχεδιασμό του  «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» από την ερευνήτρια 

έγινε μία ομαδική συνέντευξη (focus group). Η ομαδική συνέντευξη είναι μία 

συνέντευξη μικρής ομάδας ανθρώπων που συνεργάζονται αφ’ ενός μεν μεταξύ τους και 

αφ’ ετέρου με τον ερευνητή με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο 

θέμα. Οι συμμετέχοντες έχουν κοινά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το θέμα της 

ομαδικής συνέντευξης. Η ομαδική συνέντευξη αποτελείται από έναν μεσολαβητή που 

καθοδηγεί τη συζήτηση και από 5 έως 10 άτομα, παρόλο που το μέγεθος μπορεί να 

ποικίλλει από 4 έως 12 άτομα (Krueger & Casey, 2000).  

Οι ερωτήσεις της ομαδικής συνέντευξης είναι προκαθορισμένες και προσεκτικά 

σχεδιασμένες. Είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να είναι εύκολες για 

τους συμμετέχοντες, η δε παρουσίασή τους γίνεται με λογική σειρά. Οι περισσότερες  

από αυτές είναι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις και στην αρχή είναι πιο γενικές, ενώ στη 

συνέχεια γίνονται πιο συγκεκριμένες. Οι αρχικές ερωτήσεις βοηθάνε τους συμμετέχοντες 

να σκεφθούν και να μιλήσουν για το θέμα, ενώ οι ερωτήσεις που γίνονται προς το τέλος 

της συνέντευξης, συνήθως, αποδίδουν τις πιο σημαντικές πληροφορίες (Krueger & Casey 

2000). Υπάρχουν 5 κατηγορίες ερωτήσεων, οι εξής: αρχικές, εισαγωγικές, μεταβατικές, 

 80



κύριες και τελικές. Οι αρχικές ερωτήσεις απευθύνονται σε πραγματικά γεγονότα και 

σκοπός τους είναι να προτρέψουν τους συμμετέχοντες να μιλήσουν για το θέμα. Έχουν 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολο και γρήγορο να απαντηθούν. Οι 

εισαγωγικές ερωτήσεις είναι μία εισαγωγή στο θέμα της συζήτησης και ενθαρρύνουν τη 

συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι μεταβατικές ερωτήσεις είναι ο κρίκος μεταξύ 

των εισαγωγικών και των κύριων ερωτήσεων. Οι κύριες ερωτήσεις καθοδηγούν τη 

μελέτη και καταλαμβάνουν τον περισσότερο χρόνο της ομαδικής συνέντευξης. Οι 

τελικές ερωτήσεις δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να σκεφθούν 

προηγούμενα σχόλια, να σκεφθούν ποιες απόψεις είναι οι πιο σημαντικές και 

εξασφαλίζουν τη μη παράλειψη βασικών θεμάτων (Krueger & Casey, 2000). Η διάρκεια 

της ομαδικής συνέντευξης είναι συνήθως 1 με 2 ώρες (Bowling 2007). Η ομαδική 

συνέντευξη ηχογραφείται ή βιντεοσκοπείται και ο ερευνητής παίρνει σημειώσεις κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης. Στη συνέχεια γίνεται καταγραφή όλων των συνομιλιών και 

περίληψη των αποτελεσμάτων (Stewart, Shamdasani & Rook, 2007). 

 Στην παρούσα μελέτη θεωρήθηκε πολύ σημαντικό να εκτεθούν και να 

σχολιαστούν οι απόψεις μιας ομάδας ειδικών σχετικά με τους παράγοντες που μπορεί να 

επηρεάσουν τη φωνή. Τα μέλη της ομαδικής συνέντευξης ήταν 6 λογοθεραπεύτριες - 

εκπαιδευτικοί, των οποίων ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 30 έτη.  Η διάρκεια της ομαδικής 

συνέντευξης ήταν 1,5 ώρα. Μεσολαβήτρια της ομάδας ήταν η ερευνήτρια. Η ομαδική 

συνέντευξη ηχογραφήθηκε και μετά έγινε καταγραφή και ανάλυση της συζήτησης από 

την ερευνήτρια (Παράρτημα ΣΤ).  

Σύμφωνα με τους Krueger & Casey (2000) η ομαδική συνέντευξη μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν πιλοτική δοκιμασία, πράγμα που συνέβη με το «Προφίλ 

Επαγγελματικής Φωνής». Η ομαδική συνέντευξη έγινε με σκοπό τη βελτίωσή του, πριν 

χρησιμοποιηθεί από τους νηπιαγωγούς και τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες. Κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης συζητήθηκε η δομή, το περιεχόμενο και η παρουσίαση του 

«Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής». Η ερευνήτρια έλαβε υπ’ όψιν της τα σχόλια και τις 

παρατηρήσεις της ομάδας ειδικών και έκανε κάποιες αλλαγές σύμφωνα με τις προτάσεις 

τους πριν τη χορήγησή του στους νηπιαγωγούς και στους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες 

(Παράρτημα Ζ).   
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14.3.2 Επιλογή ερωτήσεων 

Το «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» περιέχει 61 ερωτήσεις αλλά στην ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκαν οι 24 σημαντικότερες, οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν στη εξαγωγή 

των υπό έρευναν συμπερασμάτων της μελέτης. Από τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας 

ανάλογες ερωτήσεις, όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση 

διαταραχών της φωνής, έχουν χρησιμοποιηθεί και από άλλους ερευνητές (Hetu et al. 

1990, Pekkarinen & Viljanen 1991, Pekkarinen et al. 1992, Sapir et al. 1993, Chan 1994, 

Buekers et al. 1995, Vilkman 1996, Smith et al. 1997, Sala et al. 2001, Koufman et al. 

2002, Sala et al. 2002, Skarlatos & Manatakis 2003, Roy et al. 2004, Kooijman et al. 

2006, Sliwinska-Kowalska 2006). Η επιλογή των ερωτήσεων έγινε πριν από τη 

στατιστική ανάλυση και μετά από συζήτηση και συμφωνία δύο ειδικών με εμπειρία στη 

φωνή και ιδιαίτερα στην εκτίμηση της φωνής.  

 

14.3.3 Ομαδοποίηση απαντήσεων 

Στην αρχική μορφή του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» τα περισσότερα 

ερωτήματα είχαν 4 - 5 επιλογές απαντήσεων. Στην προκαταρκτική στατιστική 

επεξεργασία οι συχνότητες των απαντήσεων ήταν μικρές. Για την ορθότερη λοιπόν 

στατιστική ανάλυση οι επιλογές των απαντήσεων ομαδοποιήθηκαν σε 2 κατηγορίες. 

 

14.4 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε με διαδοχική δειγματοληψία για τη 

μετάφραση και την πολιτισμική προσαρμογή του VHI στην Ελληνική γλώσσα. Στη 

μελέτη συμμετείχαν εξήντα επτά άτομα με διαταραχές φωνής. Σαράντα πέντε εξωτερικοί 

ασθενείς που επισκέφθηκαν την Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Κρήτης για διαταραχές φωνής μεταξύ Φεβρουαρίου και Οκτωβρίου 2007 

και είκοσι δύο άτομα, τα οποία επισκέφθηκαν ένα ιδιωτικό Ωτορινολαρυγγολογικό 

ιατρείο στην Αθήνα την ίδια χρονική περίοδο, προσκλήθηκαν να συμμετέχουν στη 

μελέτη. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι έπασχαν από διαταραχές φωνής, δεν είχαν 

υποβληθεί σε επέμβαση λάρυγγος, ούτε είχαν υποβληθεί σε άλλες επεμβάσεις πρόσφατα, 

όταν συμπλήρωσαν το VHI. Όλοι δέχτηκαν να συμπληρώσουν το VHI. Το δείγμα 

αποτελείτο από 18 άνδρες (27%) και 49 γυναίκες (73%), δηλαδή, η αναλογία φύλου ήταν 
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περίπου 1:3. Η μέση ηλικία της ομάδας με διαταραχές φωνής ήταν 47 έτη (Τυπική 

Απόκλιση: 15 έτη), με το εύρος της ηλικίας να κυμαίνεται από 22 έως 74 έτη.  

Η ερευνήτρια και ένας ωτορινολαρυγγολόγος κατέταξαν τους συμμετέχοντες της 

ομάδας διαταραχών φωνής στις ακόλουθες τέσσερεις γενικές υποομάδες σύμφωνα με τη 

διάγνωσή τους: 

1. Υποομάδα «οργανικών διαταραχών» (34 συμμετέχοντες, 51%): 18 με φωνητικά 

οζίδια, 13 με πολύποδες φωνής, 2 με κύστη φωνητικών χορδών, 1 με λευκοπλακία.  

2. Υποομάδα «φλεγμονωδών διαταραχών» (15 συμμετέχοντες, 22%): 7 με οίδημα του 

Reinke, 2 με αιμορραγία των φωνητικών χορδών, 6 με χρόνια λαρυγγίτιδα.  

3. Υποομάδα «νευρολογικών διαταραχών» (14 συμμετέχοντες, 21%): 10 με παράλυση 

των φωνητικών χορδών, 2 με πάρεση των φωνητικών χορδών, 1 με παράλυση του 

άνω λαρυγγικού νεύρου, 1 με σπασμωδική δυσφωνία.  

4. Υποομάδα «υπερλειτουργικών διαταραχών» (4 συμμετέχοντες, 6%): 4 με δυσφωνία 

μυϊκής τάσης.  

Μία ομάδα ελέγχου αποτελούμενη από 79 άτομα συμμετείχε στη μελέτη για τη 

μετάφραση και την πολιτισμική προσαρμογή του VHI στην Ελληνική Γλώσσα. Αυτά τα 

άτομα προέρχονταν από ανθρώπους που συνόδευαν ασθενείς με διαταραχές φωνής, από 

ανθρώπους που επισκέφθηκαν την Ωτορινολαρυγγολογική κλινική για λόγους άλλους 

από διαταραχές φωνής και από ανθρώπους που εργαζόταν στην κλινική. Η μέση ηλικία 

των 79 συμμετεχόντων που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου ήταν 38 έτη (Τυπική 

Απόκλιση: 12,5) και το εύρος της ηλικίας τους κυμαινόταν από 19 έως 70 έτη. Τριάντα-

δύο από τους συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου (40%) ήταν άντρες και 47 (60%) ήταν 

γυναίκες. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου δεν ανέφεραν παράπονα για τη φωνή 

τους τη μέρα που συμπλήρωσαν το VHI, δεν παρουσίασαν διαταραχές φωνής, δεν είχαν 

κάνει θεραπεία φωνής και δεν είχαν χάσει καμία μέρα δουλειάς στο παρελθόν εξαιτίας 

διαταραχών φωνής.  

Εν συνεχεία, ο προσαρμοσμένος στην Ελληνική Γλώσσα «Δείκτης Φωνητικής 

Δυσχέρειας» (VHI) και το «Προφίλ Επαγγελματικής φωνής» δόθηκαν στο Πρώτο και 

στο Δεύτερο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης από την 

ερευνήτρια. Το Πρώτο και το Δεύτερο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέλαβε τη 

διανομή των ερωτηματολογίων στα νηπιαγωγεία καθώς και τη συλλογή τους. Στο Πρώτο 
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Γραφείο η συλλογή δεδομένων έγινε από τον Μάιο 2007 έως τον Ιούνιο 2007, ενώ στο 

Δεύτερο Γραφείο από τον Ιανουάριο 2008 έως τον Ιούνιο 2008. Σε κάθε Γραφείο 

δόθηκαν 100 ερωτηματολόγια. Από το Πρώτο Γραφείο απάντησαν 75 νηπιαγωγοί (75%) 

και από το Δεύτερο 76 νηπιαγωγοί (76%). Το δείγμα αποτελείτο από 151 νηπιαγωγούς, 

150 γυναίκες (99,3%) και 1 άντρα (0,7%). Η μέση ηλικία των νηπιαγωγών ήταν 41,6 έτη 

(Τυπική Απόκλιση: 8,72) και το εύρος της ηλικίας τους κυμαινόταν από 23 έως 58 έτη.  

Η Ομάδα Ελέγχου αποτελείτο από 102 νοσηλευτές/νοσηλεύτριες του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης., 89 γυναίκες (87,3%) και 13 άντρες 

(12,7%). Η συλλογή των δεδομένων έγινε από το Μάιο 2007 έως τον Ιούλιο 2008. Η 

μέση ηλικία του δείγματος των νοσηλευτών ήταν 35,5 έτη (Τυπική Απόκλιση: 6,9) και το 

εύρος της ηλικίας τους κυμαινόταν από 21 έως 48 έτη. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν 

στους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες από την ερευνήτρια.  

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης ενέκρινε τη μελέτη. Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το σκοπό της 

μελέτης καθώς και για την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Όλοι οι 

συμμετέχοντες παρείχαν γραπτή συγκατάθεση πριν τη συμμετοχή τους.   

 

14.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Το VHI και η κλίμακα αυτοεκτίμησης της φωνής συμπληρώθηκαν δύο φορές, με 

διάστημα 2 εβδομάδων μεταξύ κάθε χορήγησης. Εξήντα τρείς από τους εξήντα επτά 

συμμετέχοντες με διαταραχές φωνής τα συμπλήρωσαν και τις δύο φορές (94,03%). Το 

χρονικό διάστημα των 2 εβδομάδων επιλέχτηκε, γιατί καμία ουσιαστική αλλαγή δεν 

αναμενόταν να συμβεί στην κατάσταση της υγείας των συμμετεχόντων εντός αυτής της 

περιόδου. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν ανέφερε ιατρικές αλλαγές ανάμεσα στην 

πρώτη και στη δεύτερη χορήγηση. Το πραγματικό χρονικό διάστημα κυμαινόταν από 5 

έως 28 ημέρες. Το μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ των χορηγήσεων ήταν 13 ημέρες 

(Τυπική Απόκλιση: 3 ημέρες) στην ομάδα των συμμετεχόντων με διαταραχές φωνής και 

14 ημέρες (Τυπική Απόκλιση: 3 ημέρες) στην ομάδα ελέγχου. Όταν οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωσαν το δεύτερο VHI, δεν είχαν πρόσβαση στις απαντήσεις τους από το πρώτο 

VHI.  
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Στη συνέχεια, οι νηπιαγωγοί και οι νοσηλευτές/νοσηλεύτριες συμπλήρωσαν το 

VHI (Jacobson et al., 1997) και το «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής». Οι συμμετέχοντες 

ενημερώθηκαν για το σκοπό της μελέτης, καθώς και για το χρόνο συμπλήρωσης και των 

δύο που κυμαινόταν γύρω στα 20 λεπτά.  

 

14.6 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

Οι μετρήσεις του επιπέδου θορύβου έγιναν σε 5 νηπιαγωγεία του Ηρακλείου 

Κρήτης κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου, 2008. Όλες οι μετρήσεις έγιναν εν ώρα 

μαθήματος. Το 1ο νηπιαγωγείο αποτελείτο από ένα κλασσικό και ένα ολοήμερο τμήμα, 

το 2ο από ένα κλασσικό τμήμα, το 3ο από 2 ολοήμερα τμήματα, το 4ο από ένα κλασσικό 

κι ένα ολοήμερο τμήμα και το 5ο από ένα κλασσικό και 2 ολοήμερα τμήματα. Στα 

κλασσικά τμήματα (πρωί) διδάσκει μία νηπιαγωγός ενώ στα ολοήμερα 2 νηπιαγωγοί 

(πρωί και απόγευμα). Επομένως, οι μετρήσεις έγιναν σε 10 αίθουσες. Στα ολοήμερα 

τμήματα έγιναν κατά τις πρωινές και κατά τις απογευματινές ώρες. Στις περισσότερες 

αίθουσες έγιναν 2 μετρήσεις. Σε μερικές αίθουσες έγιναν 3 μετρήσεις γιατί το επέτρεπαν 

οι συνθήκες, ενώ σε λίγες αίθουσες έγινε 1 μέτρηση λόγω τεχνικών προβλημάτων και 

χρονικού περιορισμού. 

Οι μετρήσεις του επιπέδου θορύβου μέσα στις αίθουσες έγιναν με το 

ντεσιμπελόμετρο CESVA τύπου (SC-20c). Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε το LeqT 

που είναι ο μέσος όρος της κάθε μέτρησης και όλες οι μετρήσεις έγιναν σε dBA. Η κάθε 

μέτρηση διήρκησε περίπου 20 λεπτά.  

 

14.7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

Η εσωτερική συνάφεια (internal consistency) της Ελληνικής εκδοχής του VHI 

εκτιμήθηκε με τη χρήση του συντελεστή Cronbach alpha. Μία τιμή του συντελεστή 

μεγαλύτερη από 0,8 θεωρείται «καλή» και μεγαλύτερη από 0,9 εξαιρετικά καλή 

(Feinstein 1987 & Kianifard 1994). Μια τιμή μεγαλύτερη από 0,7 συχνά θεωρείται 

ικανοποιητική. Η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων, δηλαδή η επαναληψημότητα 

του ερωτηματολογίου, μετρήθηκε εκτιμώντας τον συντελεστή ενδοκατηγορικής 

συσχέτισης (Intraclass Correlation Coefficient - ICC). O συντελεστής ενδοκατηγορικής 

συσχέτισης (ICC) είναι ένα μέτρο της επαναληψημότητας μιας μεταβλητής. Ορίζεται ως 
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το ποσοστό της μεταβλητότητας, η οποία σχετίζεται με τις διαφορές ανάμεσα στα 

υποκείμενα ως ένα ποσοστό της συνολικής μεταβλητότητας μεταξύ και εντός των 

ατόμων (between- and within- subject variation) (Streiner & Norman, 2003). Ο 

συντελεστής ενδοκατηγορικής συσχέτισης (ICC) υπολογίσθηκε επίσης για κάθε 

υποκλίμακα ξεχωριστά.  

Οι κατανομές της βαθμολογίας VHI τόσο της συνολικής όσο και της κάθε 

ξεχωριστής υποκλίμακας στην ομάδα των ατόμων με διαταραχές φωνής βρέθηκαν να 

είναι θετικά λοξές. Πιθανές συσχετίσεις ανάμεσα στη βαθμολογία VHI, στην κλίμακα 

αυτο-εκτίμησης και στην ηλικία εξετάσθηκαν με τη χρήση του μη-παραμετρικού ελέγχου 

Spearman’s rho. Συγκρίσεις ανάμεσα στη βαθμολογία των τεσσάρων υποομάδων με 

διαταραχές φωνής πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του μη-παραμετρικού ελέγχου 

Kruskal-Wallis και οι κατανομές της βαθμολογίας VHI στους άνδρες και στις γυναίκες 

με φωνητικές διαταραχές όπως και στην ομάδα ελέγχου συγκρίθηκαν με τη χρήση του 

μη-παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney. Πιθανές διαφορές στη βαθμολογία ανάμεσα 

στις τρεις υποκλίμακες με 10 ερωτήσεις εκτιμήθηκαν με τη χρήση του ελέγχου-t για 

παρατηρήσεις κατά ζεύγη (paired-sample t test). Ο μέσος όρος της κάθε υποκλίμακας και 

η συνολική βαθμολογία VHI στις ομάδες των φωνητικών διαταραχών και στην ομάδα 

ελέγχου συγκρίθηκαν με τη χρήση του μη-παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney. Η 

μέση ηλικία των συμμετεχόντων στις ομάδες των φωνητικών διαταραχών και στην 

ομάδα ελέγχου συγκρίθηκαν χρησιμοποιώντας τον έλεγχο t για ανεξάρτητα δείγματα (the 

independent sample t test).  

H βαθμολογία του VHI στις τρεις υποκλίμακες,, λειτουργική (VHI 1-10), φυσική 

(VHI 11-20) και συναισθηματική (VHI 21-30) όπως και η συνολική βαθμολογία VHI 

(VHI 1-30) μεταξύ των νηπιαγωγών και των νοσηλευτών συγκρίθηκαν με τη χρήση του 

μη-παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney. Λόγω της υπερβολικής λοξότητας των 

κατανομών χρησιμοποιήθηκε ο μη - παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney στη σύγκριση 

μεταξύ των ομάδων.  

Διαφορές στους πιθανούς παράγοντες κινδύνου μεταξύ των νηπιαγωγών και των 

νοσηλευτών αξιολογήθηκαν με τους ελέγχους Fisher Exact και Pearson Chi-square.  

Η ενδεχόμενη επίδραση πιθανών παραγόντων κινδύνου στη λειτουργική (VHI 1-

10), στη φυσική (VHI 11-20) και στη συναισθηματική (VHI 21-30) υποκλίμακα, όπως 
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και στη συνολική βαθμολογία VHI (VHI 1-30) των νηπιαγωγών και των νοσηλευτών 

διερευνήθηκε με τους μη-παραμετρικούς ελέγχους Mann-Whitney και Kruskal-Wallis. 

Λόγω της υπερβολικής λοξότητας των κατανομών χρησιμοποιήθηκαν οι μη-

παραμετρικοί έλεγχοι Mann-Whitney και Kruskal-Wallis στην ενδεχόμενη επίδραση 

πιθανών παραγόντων κινδύνου στη βαθμολογία VHI.  

Ως επίπεδο σημαντικότητας ορίσθηκε το 0,05 για όλους τους ελέγχους που 

ακολουθούν. Το SPSS (SPSS, Έκδοση 15) χρησιμοποιήθηκε για όλη τη στατιστική 

ανάλυση.  

 

14.8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

14.8.1 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία του VHI στην Ελληνική Γλώσσα 

Η συνολική διάμεσος της βαθμολογίας VHI στην ομάδα των 67 συμμετεχόντων 

με διαταραχές φωνής ήταν 32 (μέση τιμή 37, τυπική απόκλιση 21,3) με το εύρος να 

κυμαίνεται μεταξύ 4 και 97, όπου η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι το 120. Οι 

διάμεσοι των βαθμολογιών για τη λειτουργική, φυσική και συναισθηματική υποκλίμακα 

ήταν 9, 18 και 6 αντίστοιχα (Πίνακας 3) με τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία να είναι 40. 

Οκτώ ασθενείς (12%) εμφάνισαν μηδενική βαθμολογία για τη λειτουργική και τη 

συναισθηματική υποκλίμακα, ενώ η ελάχιστη βαθμολογία για τη φυσική υποκλίμακα 

ήταν 2. Από τους 67 ασθενείς με προβλήματα φωνής οι 13 (19%) απάντησαν ότι είχαν 

σοβαρό πρόβλημα φωνής,  οι 29 (43%) ότι είχαν μέτριο πρόβλημα φωνής, οι 22 (33%) 

ότι είχαν ήπιο πρόβλημα φωνής και οι 3 (5%) ότι είχαν φυσιολογική φωνή σύμφωνα με 

την κλίμακα αυτοεκτίμησης της φωνής. 

Η συνολική εκτιμώμενη εσωτερική συνάφεια του VHI ήταν εξαιρετική (α = 0,95) 

και οι τρεις ξεχωριστές υποκλίμακες είχαν εσωτερική συνάφεια κυμαινόμενη από 0,88 

έως 0,91 (Πίνακας 4). Ο εκτιμώμενος intra-class συντελεστής συσχέτισης (ICC) για τη 

συνολική βαθμολογία VHI ήταν 0,96 με 95% διάστημα εμπιστοσύνης (ΔΕ) από 0,93 έως 

0,97, ενώ οι εκτιμήσεις για τις τρεις υποκλίμακες ήταν οι ακόλουθες: 0,93 (95% ΔΕ: 

0,89-0,96), 0,88 (95% ΔΕ: 0,82-0,93), και 0,93 (95% ΔΕ: 0,88-0,96) για τη λειτουργική, 

φυσική και συναισθηματική υποκλίμακα αντίστοιχα. Η συνολική βαθμολογία VHI 

βρέθηκε θετικά συσχετισμένη με την κλίμακα αυτοεκτίμησης της φωνής με τον 
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συντελεστή συσχέτισης του Spearman να είναι ίσος με 0,55 (p-τιμή<0,0001, n=67). Κάθε 

μία από τις τρεις υποκλίμακες (με rho = 0,49, 0,52 και 0,51 για τη λειτουργική, τη 

φυσική και τη συναισθηματική υποκλίμακα, αντίστοιχα, και p-τιμή<0,0001) ήταν επίσης 

θετικά συσχετισμένη με την κλίμακα αυτοεκτίμησης της φωνής.   

Η διάμεσος της βαθμολογίας VHI ήταν 66,5 για την υποομάδα με νευρολογικές 

διαταραχές (ελάχιστη τιμή 7, μέγιστη τιμή 97), 39 για την υποομάδα με υπερλειτουργικές 

διαταραχές (ελάχιστη τιμή 7, μέγιστη τιμή 70), 29,5 για την υποομάδα με οργανικές 

διαταραχές (ελάχιστη τιμή 10, μέγιστη τιμή 72) και 29 για την ομάδα με φλεγμονώδεις 

διαταραχές (ελάχιστη τιμή 4, μέγιστη τιμή 57). Η κατανομή των βαθμολογιών VHI 

διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις τέσσερις διαγνωστικές υποομάδες (p-τιμή = 

0,042), όπου οι συγκεκριμένες κατανομές παρατίθενται στο Γράφημα 1. Οι 

συμμετέχοντες που είχαν νευρολογικές διαταραχές είχαν υψηλότερη βαθμολογία στη 

λειτουργική υποκλίμακα με διάμεσο 19 (ελάχιστη τιμή 0, μέγιστη τιμή 30) σε σύγκριση 

με τις βαθμολογίες 5,5, 10 και 10,5 για τις οργανικές (ελάχιστη τιμή 0, μέγιστη τιμή 20), 

φλεγμονώδεις (ελάχιστη τιμή 0, μέγιστη τιμή 19) και υπερλειτουργικές (ελάχιστη τιμή 0, 

μέγιστη τιμή 20) υποομάδες, αντίστοιχα. Η κατανομή της βαθμολογίας της λειτουργικής 

υποκλίμακας διέφερε σημαντικά ανάμεσα στις τέσσερις διαγνωστικές υποομάδες (p-

τιμή=0,003), οι οποίες παρατίθενται στο Γράφημα 2. Η βαθμολογία της φυσικής και της 

συναισθηματικής υποκλίμακας δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις 

τέσσερεις διαγνωστικές υποομάδες (p-τιμή= 0,14 σε κάθε περίπτωση). Υπήρξε διαφορά 

με την κατανομή της ηλικίας ανάμεσα στις τέσσερεις υποομάδες (p-τιμή < 0,0001), με τη 

διάμεσο των ηλικιών να είναι 36, 57, 59 και 55 έτη για τις οργανικές, φλεγμονώδεις, 

νευρολογικές και υπερλειτουργικές υποομάδες, αντίστοιχα.  

Η ηλικία ωστόσο, δεν ήταν συσχετισμένη ούτε με τη βαθμολογία της κάθε 

υποκλίμακας, ούτε με τη συνολική βαθμολογία VHI (rho = 0,10, p = 0,45, rho = -0,11, p 

= 0,40, rho = 0,12, p = 0,35, και rho = 0,33, p = 0,79 για τη λειτουργική, τη φυσική και 

τη συναισθηματική υποκλίμακα και για τη συνολική βαθμολογία, αντίστοιχα). Η 

διάμεσος για τη βαθμολογία VHI στους άνδρες ήταν 29 (ελάχιστο 4, μέγιστο 27) και στις 

γυναίκες 33 (ελάχιστο 10, μέγιστο 97). Η κατανομή της λειτουργικής, της φυσικής, της 

συναισθηματικής και της συνολικής βαθμολογίας δε διέφερε ανάλογα με το φύλο (με p-

τιμές του ελέγχου Mann-Whitney 0,44, 0,15, 0,38 και 0,19, αντίστοιχα). Ο μέσος όρος 
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βαθμολογίας της φυσικής υποκλίμακας ήταν σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με το 

μέσο όρο βαθμολογίας της λειτουργικής και της συναισθηματικής υποκλίμακας, με τη 

μέση διαφορά ανάμεσα στη φυσική και στη λειτουργική υποκλίμακα να είναι 8 (95% 

ΔΕ: 6-10) μονάδες και μεταξύ της βαθμολογίας της φυσικής και της συναισθηματικής 

υποκλίμακας να είναι επίσης 8 (95% ΔΕ: 7-10) μονάδες. Σε αντίθεση, η μέση διαφορά 

ανάμεσα στη βαθμολογία της λειτουργικής και της συναισθηματικής υποκλίμακας ήταν 0 

(95% ΔΕ: -1 έως 2) μονάδες. 

Σαράντα άτομα (51%) της ομάδας ελέγχου είχαν συνολική βαθμολογία VHI 

μηδέν, με το εύρος της βαθμολογίας να είναι ανάμεσα σε 0 και 14. Αναφορικά με τις 

τρεις ξεχωριστές υποκλίμακες, 61 (77%), 49 (62%) και 68 (86%) από τους 

συμμετέχοντες είχαν βαθμολογία μηδέν στη λειτουργική, στη φυσική και στη 

συναισθηματική υποκλίμακα, αντίστοιχα. Η μέγιστη βαθμολογία ήταν 7, 7 και 3 για τη 

λειτουργική, τη φυσική και τη συναισθηματική υποκλίμακα, αντίστοιχα. Στην κλίμακα 

αυτοεκτίμησης της φωνής, 71 (90%) συμμετέχοντες θεώρησαν ότι είχαν κανονική φωνή, 

ενώ οι υπόλοιποι 8 (10%) δήλωσαν ότι είχαν ήπιο πρόβλημα φωνής.  

Στην ομάδα ελέγχου τόσο η συνολική βαθμολογία όσο και η βαθμολογία σε κάθε 

μία από τις ξεχωριστές υποκλίμακες ήταν αρνητικά συσχετισμένες με την ηλικία, με rho 

= -0,40 (p-τιμή<0,001) για τη συσχέτιση της ηλικίας με τη συνολική βαθμολογία VHI 

και rho = -0,34 (p-τιμή = 0,02), -0,30 (p-τιμή = 0,008), και -0,29 (p-τιμή = 0,01) για τη 

λειτουργική, τη φυσική και τη συναισθηματική υποκλίμακα, αντίστοιχα. Η κατανομή της 

βαθμολογίας, ωστόσο, δε διέφερε μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ομάδα ελέγχου (p-

τιμή = 0,81, 0,95, 0,17 και 0,62, αντίστοιχα). Τα άτομα της ομάδας ελέγχου ήταν κατά 

μέσο όρο 8 έτη νεώτερα από αυτά της ομάδας των διαταραχών φωνής, με 95% ΔΕ για τη 

διαφορά να κυμαίνεται από 4 έως 13 έτη. Η κατανομή της βαθμολογίας VHI διέφερε 

στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στην ομάδα διαταραχών φωνής και στην ομάδα ελέγχου 

τόσο συνολικά όσο και ξεχωριστά για τη λειτουργική, φυσική και συναισθηματική 

υποκλίμακα (Mann-Whitney p-τιμή < 0,0001 για κάθε υποκλίμακα και συνολικά).  

 
 
 
 
 
 

 89



Πίνακας 3. Περίληψη της βαθμολογίας της λειτουργικής, της φυσικής και της 
συναισθηματικής υποκλίμακας και της συνολικής βαθμολογίας VHI των 67 
συμμετεχόντων με διαταραχές φωνής που συμπλήρωσαν την Ελληνική εκδοχή του VHI 

Υποκλίμακες VHI 

(Μέγιστη Δυνατή Βαθμολογία) 

Μέση τιμή 

(ΤΑ) 

Διάμεσος  

(Q1, Q3) 

Ελάχιστη Μέγιστη 

βαθμολογία 

Λειτουργική (40) 10 (7,7) 9 (3,  14)           0       30 

Φυσική (40) 18 (7,4) 18 (13,  23)           2       33  

Συναισθηματική (40) 9 (8,9) 6 (2,  16)           0       36  

Συνολική Βαθμολογία VHI (120) 37 (21,3) 32 (21,  51)           4       97 

 
 

Πίνακας 4. Ο συντελεστής Cronbach’s alpha και ο intra-class συντελεστής ενδοκατηγορικής 
συσχέτισης (με 95% ΔΕ) και ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman (για την εκτίμηση της 
συσχέτισης με την αυτό-βαθμολογούμενη κλίμακα) για καθεμία από τις τρεις υποκλίμακες 
ξεχωριστά και για τη συνολική βαθμολογία VHI (n=67) 

Υποκλίμακα 
Αριθμός 

ερωτημάτων 

Συντελεστής 

Cronbach’s 

Alpha 

ICC (95% ΔΕ) 

Συσχέτιση με την 

αυτό-βαθμολογούμενη 

κλίμακα, rho (p-τιμή) 

Λειτουργική  10 0,882 0,93 (0,89 - 0,96) 0,49 (<0,0001) 

Φυσική 10 0,845 0,88 (0,82 - 0,93) 0,52 (<0,0001) 

Συναισθηματική 10 0,911 0,93 (0,88 - 0,96) 0,51 (<0,0001) 

Συνολική 

Βαθμολογία VHI  
30 0,945 0,96 (0,93 - 0,97) 0,55 (<0,0001) 
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Γράφημα 1. Διαγράμματα στιγμών των ξεχωριστών βαθμολογιών VHI σύμφωνα με τη 
διαγνωστική ομάδα: οργανικές διαταραχές (n=34), φλεγμονώδεις διαταραχές (n=15), 
νευρολογικές διαταραχές (n=14), υπερλειτουργικές διαταραχές (n=4). Οι οριζόντιες 
γραμμές απεικονίζουν τις διαμέσους. 
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Γράφημα 2. Διαγράμματα στιγμών των ξεχωριστών βαθμολογιών της λειτουργικής 
υποκλίμακας σύμφωνα με τη διαγνωστική ομάδα: οργανικές διαταραχές (n=34), 
φλεγμονώδεις διαταραχές (n=15), νευρολογικές διαταραχές (n=14), υπερλειτουργικές 
διαταραχές (n=4). Οι οριζόντιες γραμμές απεικονίζουν τις διαμέσους.  
 

14.8.2 Βαθμολογία VHI στους Νηπιαγωγούς και στους Νοσηλευτές 

Ο έλεγχος Mann-Whitney έδειξε, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στους νηπιαγωγούς και στους νοσηλευτές στη φυσική (VHI 11-20) (p < 0,001) 

και στη συναισθηματική υποκλίμακα (VHI 21-30) (p = 0,007), καθώς επίσης και στη 

συνολική βαθμολογία (VHI 1-30) (p < 0,001), (Πίνακας 5). Όπως προκύπτει από τα 

παρακάτω αποτελέσματα, οι διάμεσοι και οι μέσοι όροι στη φυσική υποκλίμακα (VHI 

11-20) διαφέρουν μεταξύ των νηπιαγωγών (Διάμεσος: 5,00), (Μέσος όρος: 7,49) και των 

νοσηλευτών/νοσηλευτριών (Διάμεσος: 1,00), (Μέσος όρος: 2,84), με τους νηπιαγωγούς 

να έχουν υψηλότερη βαθμολογία και στα δύο. Επίσης, όσον αφορά τη συναισθηματική 

υποκλίμακα (VHI 21-30), οι νηπιαγωγοί έχουν υψηλότερο μέσο όρο (2,93) έναντι των 

νοσηλευτών/νοσηλευτριών (1,36). Επειδή η διάμεσος και για τις δύο ομάδες είναι 0 

εξετάζουμε το άνω τεταρτημόριο, όπου για τους νηπιαγωγούς είναι (4,00) ενώ για τους 
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νοσηλευτές/νοσηλεύτριες είναι (2,00). Τέλος, θεωρώντας τη συνολική βαθμολογία των 

αποτελεσμάτων (VHI 1-30) παρατηρούμε, ότι η διάμεσος και ο μέσος όρος των 

νηπιαγωγών (Διάμεσος: 9,00), (Μέσος όρος: 14,50) υπερέχει από αυτά των 

νοσηλευτών/νοσηλευτριών (Διάμεσος: 4,50), (Μέσος όρος: 7,41). Επίσης, παρατηρούμε 

ότι υπάρχει και πάλι διαφορά στη λειτουργική υποκλίμακα (VHI 1-10) μεταξύ των δύο 

ομάδων αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι στατιστικά σημαντικό (Γραφήματα 3 έως 7).  

Συνοψίζοντας, οι νηπιαγωγοί είχαν υψηλότερη βαθμολογία στις δύο υποκλίμακες, 

στη φυσική (VHI 11-20) και στη συναισθηματική (VHI 21-30), καθώς επίσης και στη 

συνολική βαθμολογία (VHI 1-30) σε σχέση με τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες.  

 
 

Πίνακας 5. Διάμεσοι, μέσοι όροι και ποσοστιαία σημεία της βαθμολογίας VHI των νηπιαγωγών και 
των νοσηλευτών. (P τιμή = Έλεγχος Mann-Whitney) 

Διάμεσοι Μέσοι όροι 
Ποσοστιαία σημεία 

(25, 50, 75)  

Νηπιαγωγοί Νοσηλευτές Νηπιαγωγοί Νοσηλευτές Νηπιαγωγοί Νοσηλευτές 

P τιμή 

VHI 1-10 3,00 2,00 4,09 3,21 0,00, 3,00, 6,00 0,75, 2,00, 5,00 0,408 

VHI 11-20 5,00 1,00 7,49 2,84 1,00, 5,00, 14,00 0,00, 1,00, 5,00 < 0,001 

VHI 21-30 0,00 0,00 2,93 1,36 0,00, 0,00, 4,00 0,00, 0,00, 2,00 0,007 

VHI 1-30 9,00 4,50 14,50 7,41 3,00, 9,00, 23,00 1,75, 4,50, 10,00 < 0,001 
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Γράφημα 3. Διάμεσοι σε Διάγραμμα κουτί (Boxplot) της λειτουργικής υποκλίμακας 
(VHI 1-10) στους νηπιαγωγούς και στους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες.  

 

 
Γράφημα 4. Διάμεσοι σε Διάγραμμα κουτί (Boxplot) της φυσικής υποκλίμακας  
(VHI 11-20)  στους νηπιαγωγούς και στους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες.  
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Γράφημα 5. Διάμεσοι σε Διάγραμμα κουτί (Boxplot) της συναισθηματικής 
υποκλίμακας (VHI 21-30)  στους νηπιαγωγούς και στους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες 

 

 
Γράφημα 6. Διάμεσοι σε Διάγραμμα κουτί (Boxplot) της συνολικής βαθμολογίας 
(VHI 1-30) των νηπιαγωγών και των νοσηλευτών/νοσηλευτριών 

 

 95



4,09

7,49

2,93

14,50

3,21 2,84
1,36

7,41

0

2

4

6

8

10

12

14

16

VHI 1-10 VHI 11-20 VHI 21-30 VHI 1-30

Μ
έσ
οι

 Ό
ρο
ι V

H
I

Νηπιαγωγοί
Νοσηλευτές

 
Γράφημα 7. Μέσοι όροι της λειτουργικής, φυσικής και συναισθηματικής υποκλίμακας 
και της συνολικής βαθμολογίας VHI  νηπιαγωγών και νοσηλευτών 
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14.8.3 Παράγοντες Κινδύνου στους Νηπιαγωγούς και στους Νοσηλευτές 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν, ότι υπάρχει διαφοροποίηση σε 

ορισμένους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη φωνή των νηπιαγωγών και των 

νοσηλευτών/νοσηλευτριών. Παρακάτω, παρατίθενται τα στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα, όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου για τις δύο αυτές ομάδες 

(Πίνακας 6).  

Η πλειονότητα των νηπιαγωγών (94%) εργάζεται λιγότερο από 5 ώρες 

ημερησίως, ενώ σχεδόν όλοι οι νοσηλευτές/νοσηλεύτριες (99,0%) εργάζονται 

περισσότερο από 5 ώρες ημερησίως (p-τιμή < 0,001). Επίσης παρατηρούμε, ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό νηπιαγωγών (88,7%) τραγουδάει πιο συχνά σε σχέση με τους 

νοσηλευτές/νοσηλεύτριες (59,8%) (p-τιμή < 0,001). Όσον αφορά τη δυνατή ομιλία στην 

εργασία, η πλειονότητα των νηπιαγωγών (90,7%) μιλάει δυνατά πιο συχνά κατά τη 

διάρκεια της εργασίας σε σχέση με τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες (66,7%) (p-τιμή < 

0,001). Το 70,9% των νηπιαγωγών πίνει λιγότερο από 5 ποτήρια νερό την ημέρα σε 

σύγκριση με τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες, των οποίων το ποσοστό είναι 57,8% (p-τιμή 

= 0,043). Τέλος, σχεδόν οι μισοί νηπιαγωγοί (56,3%) έναντι του ενός τρίτου (32,4%) των 

νοσηλευτών παρουσιάζουν φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (p-τιμή 

< 0,001).  

Σ’ αυτή την παράγραφο παραθέτουμε τους παράγοντες κινδύνου, στους οποίους 

οι νοσηλευτές παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με τους νηπιαγωγούς. 

Περίπου το ένα τρίτο (35,8%) των νηπιαγωγών ενώ μόνο το ένα πέμπτο (19,6%) των 

νοσηλευτών/νοσηλευτριών μιλάει λιγότερο από 10 λεπτά την ημέρα στο τηλέφωνο. Οι 

μισοί νηπιαγωγοί (51,0%) ενώ κάτι λιγότερο από τους μισούς νοσηλευτές (43,1%) 

μιλάνε από 11 έως 30 λεπτά την ημέρα στο τηλέφωνο. Επίσης λίγο παραπάνω από το ένα 

τρίτο των νοσηλευτών (37,3%) σε σχέση με ένα αρκετά μικρό ποσοστό των νηπιαγωγών 

(13,2%) μιλάει περισσότερο από 30 λεπτά την ημέρα στο τηλέφωνο (p-τιμή < 0,001). 

Λίγο περισσότεροι από τους μισούς νοσηλευτές (53,9%) απάντησαν ότι πίνουν αλκοόλ 

σε σχέση με περίπου το ένα τρίτο των νηπιαγωγών (37,7%) (p-τιμή = 0,014). Επιπλέον, 

σχεδόν οι μισοί νοσηλευτές (47,1%) έναντι του ενός τρίτου των νηπιαγωγών (33,1%) 

είναι καπνιστές (p-τιμή = 0,035). Τέλος, η πλειονότητα των νοσηλευτών/νοσηλευτριών 
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(92,0%) εκτίθεται σε παθητικό κάπνισμα σε σχέση με το 60,8% των νηπιαγωγών (p-τιμή 

< 0,001).   

Δεν υπήρχε διαφοροποίηση ανάμεσα στους άλλους παράγοντες κινδύνου μεταξύ 

των νηπιαγωγών και των νοσηλευτών/νοσηλευτριών. 

 
Πίνακας 6: Παράγοντες κινδύνου στους νηπιαγωγούς και στους νοσηλευτές  
(n = αριθμός ατόμων, P τιμή = Έλεγχος Fisher Exact) 

Παράγοντες Κινδύνου Νηπιαγωγοί 
(n = 151) 

Νοσηλευτές 
(n = 102) P τιμή 

<5 ώρες n=141 94,0% n=1 1,0% 1. Ώρες εργασίας  
>5 ώρες n=9 6,0% n=101 99,0% 

< 0,001 

< 2 ημέρες n=149 99,3% n=99 97,1% 2. Μέρες αναρρωτικής άδειας λόγω προβλημάτων φωνής 
> 2 ημέρες n=1 0,7% n=3 2,9% 

0,306 

< 2 ημέρες n=131 87,3% n=79 77,5% 3. Μέρες αναρρωτικής άδειας για άλλους λόγους υγείας  
> 2 ημέρες n=19 12,7% n=23 22,5% 

0,057 

< 10 λεπτά n=54 35,8% n=20 19,6% 
11-30 λεπτά n=77 51,0% n=44 43,1% 4. Τηλέφωνο  
> 30 λεπτά n=20 13,2% n=38 37,3% 

< 0,001* 

σπάνια n=17 11,3% n=41 40,2% 5. Τραγούδι  
συχνά n=134 88,7% n=61 59,8% 

< 0,001 

σπάνια n=14 9,3% n=34 33,3% 6. Δυνατή ομιλία στην εργασία  
συχνά n=137 90,7% n=68 66,7% 

< 0,001 

σπάνια n=65 43,3% n=47 46,1% 7. Δυνατή ομιλία στο σπίτι  
συχνά n=85 56,7% n=55 53,9% 

0,700 

σπάνια n=49 32,5% n=35 34,3% 8. Βήχας κατά τη διάρκεια της ημέρας  
συχνά n=102 67,5% n=67 65,7% 

0,786 

σπάνια n=65 43,0% n=41 40,2% 9. Βήχας κατά τη διάρκεια της νύχτας  
συχνά n=86 57,0% n=61 59,8% 

0,698 

σπάνια n=63 42,0% n=50 49,0% 10. Καθάρισμα λαιμού  
συχνά n=87 58,0% n=52 51,0% 

0,303 

σπάνια n=132 87,4% n=85 83,3% 11. Αίσθημα καύσου  
συχνά n=19 12,6% n=17 16,7% 

0,366 

σπάνια n=109 72,2% n=71 69,6% 12. Πικρή γεύση κατά την αφύπνιση  
συχνά n=42 27,8% n=31 30,4% 

0,673 

σπάνια n=125 82,8% n=83 81,4% 13. Πικρή γεύση κατά τη διάρκεια της ημέρας  
συχνά n=26 17,2% n=19 18,6% 

0,867 

<5 ποτήρια n=107 70,9% n=59 57,8% 14. Νερό  
>5 ποτήρια n=44 29,1% n=43 42,2% 

0,043 

15. Τσάι  n=54 35,8% n=44 43,1% 0,240 
16. Καφές  n=128 84,8% n=93 91,2% 0,177 
17. Αλκοόλ   n=57 37,7% n=55 53,9% 0,014 
18. Κάπνισμα  n=50 33,1% n=48 47,1% 0,035 
19. Παθητικό κάπνισμα  n=90 60,8% n=92 92,0% < 0,001 
20. Πρόβλημα κατάποσης  n=17 11,3% n=10 9,8% 0,836 
21. Πρόβλημα ακοής  n=15 9,9% n=5 4,9% 0,163 
22. Πνευμονολογικό πρόβλημα  n=12 7,9% n=7 6,9% 0,812 
23. Φλεγμονές ανώτερου αναπνευστικού συστήματος  n=85 56,3% n=33 32,4% < 0,001 
24. Επέμβαση  N=68 45,0% n=41 40,2% 0,518 

* Έλεγχος Pearson Chi-square 
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14.8.4 Βαθμολογία VHI και Παράγοντες Κινδύνου στους Νηπιαγωγούς 

Στο τμήμα αυτό εξετάζουμε αν η βαθμολογία VHI στις τρεις υποκλίμακες, τη 

λειτουργική (VHI 1-10), τη φυσική (VHI 11-20) και τη συναισθηματική (VHI 21-30), 

όπως επίσης και στη συνολική βαθμολογία VHI (VHI 1-30) επηρεάζεται από τους 

προεπιλεγμένους παράγοντες κινδύνου στους νηπιαγωγούς (Πίνακας 7).  

 Σ’ αυτήν την παράγραφο γίνεται αναφορά στην ενδεχόμενη επίδραση 

παραγόντων κινδύνου στους νηπιαγωγούς όσον αφορά τη λειτουργική υποκλίμακα (VHI 

1-10). Η πλειονότητα των νηπιαγωγών (94%) εργάζεται λιγότερο από 5 ώρες την ημέρα 

και έχει διάμεσο 3, ενώ το ποσοστό αυτών που εργάζονται παραπάνω από 5 ώρες την 

ημέρα έχει διάμεσο 0 (p = 0,024). Επίσης, τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι το 

70,86% των νηπιαγωγών πίνουν λιγότερο από 5 ποτήρια νερό την ημέρα με διάμεσο 3 

έναντι των υπολοίπων που έχουν διάμεσο 2 (p = 0,024). Παρατηρείται αρκετά μεγάλη 

διαφορά ανάμεσα στο ποσοστό των νηπιαγωγών (11,26%) που παρουσιάζουν πρόβλημα 

στην κατάποση με διάμεσο 8 και σε αυτούς που δεν παρουσιάζουν τέτοιο πρόβλημα με 

διάμεσο 2 (p < 0,001). Τέλος, περίπου οι μισοί νηπιαγωγοί (56,29%) παρουσιάζουν 

φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος με διάμεσο 4, ενώ αυτοί που δεν 

παρουσιάζουν τέτοιες φλεγμονές έχουν διάμεσο 1 (p = 0,001).  

 Κατωτέρω, αναφέρεται η ενδεχόμενη επίδραση παραγόντων κινδύνου στους 

νηπιαγωγούς όσον αφορά τη φυσική υποκλίμακα (VHI 11-20). Η πλειονότητα των 

νηπιαγωγών (94%) εργάζεται λιγότερο από 5 ώρες την ημέρα και έχει διάμεσο 6, ενώ το 

ποσοστό αυτών που εργάζονται περισσότερο από 5 ώρες την ημέρα έχει διάμεσο 2 (p = 

0,029). Επίσης, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σ’ αυτούς (35,76%) που μιλάνε 

λιγότερο από 10 λεπτά την ημέρα στο τηλέφωνο με διάμεσο 2,5 και σ’ αυτούς (13,25%) 

που μιλάνε περισσότερο από 30 λεπτά την ημέρα στο τηλέφωνο με διάμεσο 10 (p = 

0,010). Ένα μικρό ποσοστό των νηπιαγωγών (9,28) σπανίως μιλάει δυνατά κατά τη 

διάρκεια της εργασίας με διάμεσο 0, ενώ η πλειονότητά τους (90,72%) μιλάει συχνά 

δυνατά κατά τη διάρκεια της εργασίας με σαφώς υψηλότερη διάμεσο 6 (p = 0,003). Το 

32,46% των νηπιαγωγών απάντησε ότι βήχει σπάνια κατά τη διάρκεια της ημέρας με 

διάμεσο 2, ενώ το ποσοστό αυτών που βήχουν συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν 

διάμεσο 9 (p < 0,001). Επιπλέον, το 43,05% απάντησε ότι βήχει σπάνια κατά τη διάρκεια 

της νύχτας με διάμεσο 5, ενώ αυτοί που βήχουν συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας 
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έχουν διάμεσο 9 (p = 0,048).  Κατόπιν, παρατηρούμε ότι το 42% των νηπιαγωγών 

σπανίως καθαρίζει το λαιμό του και έχει διάμεσο 2, ενώ το ποσοστό αυτών που 

καθαρίζουν συχνά το λαιμό τους έχει πενταπλάσια διάμεσο (p < 0,001). Το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που σπάνια έχει πικρή γεύση κατά την αφύπνιση (72,18%) έχει διάμεσο 4, 

σε αντίθεση με αυτούς που συχνά έχουν πικρή γεύση κατά την αφύπνιση, οι οποίοι έχουν 

διάμεσο 9 (p = 0,022). Επιπροσθέτως, το 82,78% των νηπιαγωγών έχει σπανίως πικρή 

γεύση κατά τη διάρκεια της ημέρας με διάμεσο 4, ενώ αυτοί που συχνά έχουν πικρή 

γεύση κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν παραπάνω από τριπλάσια διάμεσο (13) (p = 

0,003). Επιπλέον, αυτοί που έχουν πρόβλημα στην κατάποση (11,26%) έχουν διάμεσο 

15, ενώ αυτοί που δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα έχουν διάμεσο μόλις 4 (p < 0,001). Τέλος, 

περίπου οι μισοί νηπιαγωγοί (56,29%) παρουσιάζουν φλεγμονές του ανώτερου 

αναπνευστικού συστήματος με διάμεσο 10, ενώ αυτοί που δεν παρουσιάζουν  

αντίστοιχες φλεγμονές έχουν διάμεσο 2 (p < 0,001). 

 Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην ενδεχόμενη επίδραση παραγόντων κινδύνου 

στους νηπιαγωγούς όσον αφορά τη συναισθηματική υποκλίμακα (VHI 21-30). Το 

32,46% απάντησε ότι βήχει σπάνια κατά τη διάρκεια της ημέρας με διάμεσο 0 ενώ το 

67,54% απάντησε ότι βήχει συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας με διάμεσο 1 (p = 

0,013). Επίσης, το 43,05% απάντησε ότι βήχει σπάνια κατά τη διάρκεια της νύχτας με 

διάμεσο 0, ενώ το ποσοστό αυτών που βήχουν συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει 

διάμεσο 2 (p = 0,019).  Το 42% των νηπιαγωγών σπανίως καθαρίζει το λαιμό του και 

έχει διάμεσο 0, ενώ το 58% αυτών που καθαρίζουν συχνά το λαιμό τους έχει διάμεσο 1 

(p < 0,001). Το ποσοστό των ερωτηθέντων που σπάνια έχει πικρή γεύση κατά την 

αφύπνιση (72,18%) έχει διάμεσο 0, ενώ αυτοί που συχνά έχουν πικρή γεύση κατά την 

αφύπνιση έχουν διάμεσο 1,5 (p = 0,035). Επιπλέον, το 82,78% των νηπιαγωγών έχει 

σπανίως πικρή γεύση κατά τη διάρκεια της ημέρας με διάμεσο 0, ενώ αυτοί που συχνά 

έχουν πικρή γεύση κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν διάμεσο 3,5 (p = 0,002). Επίσης, 

αυτοί που έχουν πρόβλημα στην κατάποση (11,26%) έχουν διάμεσο 2, ενώ αυτοί που δεν 

έχουν τέτοιο πρόβλημα έχουν διάμεσο 0 (p = 0,003). Τέλος, περίπου οι μισοί νηπιαγωγοί 

(56,29%) παρουσιάζουν φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος με 

διάμεσο 1, ενώ αυτοί που δεν παρουσιάζουν αντίστοιχες φλεγμονές έχουν διάμεσο 0 (p < 

0,001).  
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Τέλος, γίνεται αναφορά στην ενδεχόμενη επίδραση παραγόντων κινδύνου στους 

νηπιαγωγούς όσον αφορά τη συνολική βαθμολογία VHI (VHI 1-30). Το 94% των 

νηπιαγωγών εργάζεται λιγότερο από 5 ώρες την ημέρα και έχει διάμεσο 10, ενώ το 

ποσοστό αυτών που εργάζονται παραπάνω από 5 ώρες την ημέρα έχει διάμεσο 3 (p = 

0,015). Ένα μικρό ποσοστό των νηπιαγωγών (9,28%) σπανίως μιλάει δυνατά κατά τη 

διάρκεια της εργασίας με διάμεσο 3,5, ενώ η πλειονότητα αυτών (90,72%) μιλάει συχνά 

δυνατά κατά τη διάρκεια της εργασίας με σαφώς υψηλότερη διάμεσο 11 (p = 0,045). 

Επιπλέον, το 32,46% απάντησε ότι βήχει σπάνια κατά τη διάρκεια της ημέρας με 

διάμεσο 6, ενώ αυτοί που βήχουν συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν διάμεσο 15 

(p < 0,001). Κατόπιν, παρατηρούμε ότι το 42% των νηπιαγωγών σπανίως καθαρίζει το 

λαιμό του και έχει διάμεσο 4, ενώ το ποσοστό αυτών που καθαρίζουν συχνά το λαιμό 

τους έχει αρκετά υψηλότερη διάμεσο ίση με 15 (p < 0,001). Το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που σπάνια έχει πικρή γεύση κατά την αφύπνιση (72,18%) έχει διάμεσο 7 

σε αντίθεση με αυτούς που συχνά έχουν πικρή γεύση κατά την αφύπνιση, οι οποίοι έχουν 

και πάλι υψηλότερη διάμεσο ίση με 16 (p = 0,016). Επίσης, το 82,78% των νηπιαγωγών 

έχει σπανίως πικρή γεύση κατά τη διάρκεια της ημέρας με διάμεσο 8 σε σχέση με αυτούς 

που συχνά έχουν πικρή γεύση κατά τη διάρκεια της ημέρας που έχουν διάμεσο ίση με 23 

(p = 0,002). Επιπλέον, αυτοί που έχουν πρόβλημα στην κατάποση (11,26%) έχουν 

διάμεσο 26 ενώ αυτοί που δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα έχουν διάμεσο μόλις 8 (p < 0,001). 

Τέλος, περίπου οι μισοί νηπιαγωγοί (56,29%) παρουσιάζουν φλεγμονές του ανώτερου 

αναπνευστικού συστήματος με διάμεσο 17 ενώ αυτοί που δεν παρουσιάζουν αντίστοιχες 

φλεγμονές έχουν διάμεσο μόλις 3 (p < 0,001).  

Επισημαίνουμε ότι δεν αποτελούν παράγοντες κινδύνου για τη φωνή των 

νηπιαγωγών όλοι οι προεπιλεγμένοι παράγοντες, παρά μόνο αυτοί που αναφέρθηκαν στις 

προηγούμενες παραγράφους.   

 

 

 

 

 



Πίνακας 7. Διάμεσοι βαθμολογιών VHI ανά παράγοντα κινδύνου στους νηπιαγωγούς για τη λειτουργική υποκλίμακα (VHI 1-10), τη φυσική 
υποκλίμακα (VHI 11-20), τη συναισθηματική υποκλίμακα (VHI 21-30) και τη συνολική βαθμολογία (VHI 1-30) 
(n = αριθμός ατόμων, P τιμή = Έλεγχος Mann-Whitney) 

Παράγοντες Κινδύνου  
Νηπιαγωγοί (n = 151) 

VHI 
1-10 

P 
τιμή 

VHI 
11-20 

P 
τιμή 

VHI 
21-30 

P 
τιμή 

VHI 
1-30 

P 
τιμή 

<5 ώρες n = 141 94% 3,00 6,00 0,00 10,00 1. Ώρες εργασίας  
>5 ώρες n = 9 6% 0,00 

0,024 
2,00 

0,029 
0,00 

0,067 
3,00 

0,015 

<2 ημέρες n =149 99,33% 2,00 5,00 0,00 9,00 2. Ημέρες αναρρωτικής άδειας λόγω 
προβλημάτων φωνής >2 ημέρες n = 1 0,67% 8,00 0,293 19,00 0,125 4,00 0,320 31,00 0,225 

<2 ημέρες n = 131 87,33% 3,00 5,00 0,00 9,00 3. Μέρες αναρρωτικής άδειας για 
άλλους λόγους υγείας  > 2 ημέρες n = 19 12,67% 2,00 0,797 9,00 0,740 0,00 0,780 12,00 0,667 

<10 λεπτά n = 54 35,76% 2,00 2,50 0,00 6,50 
11-30 λεπτά n = 77 50,99% 3,00 8,00 1,00 12,00 4. Τηλέφωνο  
>30 λεπτά n = 20 13,25% 4,00 

0,658 
10,00 

0,010* 
1,00 

0,156 
18,00 

0,056 

σπάνια n = 17 11,26% 3,00 6,00 2,00 13,00 5. Τραγούδι  συχνά n = 134 88,74% 2,00 0,490 5,00 0,871 0,00 0,200 9,00 0,501 

σπάνια n = 14  9,28% 1,50 0,00 0,00 3,50 6. Δυνατή ομιλία στην εργασία  συχνά n = 137 90,72% 3,00 0,564 6,00 0,003 1,00 0,136 11,00 0,045 

σπάνια n = 65 43,34% 2,00 4,00 0,00 7,00 7. Δυνατή ομιλία στο σπίτι  συχνά n = 85 56,66% 3,00 0,462 8,00 0,229 1,00 0,470 12,00 0,272 

σπάνια n = 49 32,46% 2,00 2,00 0,00 6,00 8. Βήχας κατά τη διάρκεια της 
ημέρας  συχνά n = 102 67,54% 3,00 0,187 9,00 <0,001 1,00 0,013 15,00 0,001 

σπάνια n = 65 43,05% 2,50 5,00 0,00 9,00 9. Βήχας κατά τη διάρκεια της 
νύχτας συχνά n = 86 56,95% 3,00 0,259 9,00 0,048 2,00 0,019 15,00 0,050 

σπάνια n = 63 42% 2,00 2,00 0,00 4,00 10. Καθάρισμα λαιμού συχνά n = 87 58% 3,00 0,051 10,00 < 0,001 1,00 <0,001 15,00 < 0,001 

σπάνια n = 132 87,41% 2,00 5,00 0,00 9,00 11. Αίσθημα καύσου  συχνά n = 19 12,59% 4,00 0,354 11,00 0,111 1,00 0,118 24,00 0,169 

σπάνια n = 109 72,18% 2,00 4,00 0,00 7,00 12. Πικρή γεύση κατά την αφύπνιση συχνά n = 42 27,82% 4,00 0,069 9,00 0,022 1,50 0,035 16,00 0,016 

σπάνια n = 125 82,78% 2,00 4,00 0,00 8,00 13. Πικρή γεύση κατά τη διάρκεια 
της ημέρας  συχνά n = 26 17,22% 4,50 0,054 13,00 0,003 3,50 0,002 23,00 0,002 
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Παράγοντες Κινδύνου  
Νηπιαγωγοί (n = 151) 

VHI 
1-10 

P 
τιμή 

VHI 
11-20 

P 
τιμή 

VHI 
21-30 

P 
τιμή 

VHI 
1-30 τιμή

P 
 

<5 ποτήρια n = 107 70,86% 3,00 6,00 1,00 12,00 14. Νερό  
>5 ποτήρια n = 44 29,14% 2,00 

0,024 
3,00 

0,179 
0,00 

0,137 
7,00 

0,059 

ναι n = 54 35,77% 2,00 6,00 0,00 9,00 15. Τσάι όχι n = 97 64,23% 3,00 0,069 5,00 0,974 1,00 0,164 10,00 0,421 

ναι n = 128 84,76% 2,00 5,00 0,00 8,50 16. Καφές όχι n = 23 15,24% 3,00 0,143 6,00 0,485 1,00 0,235 13,00 0,178 

ναι n = 57 37,75% 3,00 6,00 1,00 11,00 17. Αλκοόλ όχι n = 94 62,25% 2,50 0,972 5,00 0,221 0,00 0,655 9,00 0,404 

ναι n = 50 33,12% 2,00 6,50 0,50 10,50 18. Κάπνισμα όχι n = 101 66,88% 3,00 0,848 5,00 0,165 0,00 0,625 9,00 0,341 

ναι n = 90 60,81% 2,00 6,50 1,00 11,50 19. Παθητικό κάπνισμα  όχι n = 58 39,19% 3,00 0,815 4,00 0,296 0,00 0,513 8,50 0,396 

ναι n = 17 11,26% 8,00 15,00 2,00 26,00 20. Πρόβλημα κατάποσης όχι n = 134 88,74% 2,00 < 0,001 4,00 < 0,001 0,00 0,003 8,00 < 0,001 

ναι n = 15 9,94% 1,00 11,00 0,00 17,00 21. Πρόβλημα ακοής  όχι n = 136 90,06% 3,00 0,975 5,00 0,188 0,00 0,589 9,00 0,352 

ναι n = 12 7,95% 4,00 8,00 1,50 13,50 22. Πνευμονολογικό πρόβλημα όχι n = 139 92,05% 2,00 0,120 5,00 0,328 0,00 0,264 9,00 0,199 

ναι n = 85 56,29% 4,00 10,00 1,00 17,00 23. Φλεγμονές ανώτερου 
αναπνευστικού συστήματος όχι n = 66 43,71% 1,00 < 0,001 2,00 < 0,001 0,00 < 0,001 3,00 < 0,001 

ναι n = 68 45,04% 3,50 8,00 1,00 13,50 24. Επέμβαση όχι n = 83 54,96% 2,00 0,079 4,00 0,182 0,00 0,404 7,00 0,163 

*Έλεγχος Kruskal-Wallis



14.8.5 Βαθμολογία VHI και Παράγοντες Κινδύνου στους Νοσηλευτές 

Σε αυτό το τμήμα εξετάζουμε αν η βαθμολογία VHI στις τρεις υποκλίμακες, τη 

λειτουργική (VHI 1-10), τη φυσική (VHI 11-20) και τη συναισθηματική (VHI 21-30) 

καθώς και στη συνολική βαθμολογία VHI (VHI 1-30) επηρεάζεται από τους 

προεπιλεγμένους παράγοντες κινδύνου στους νοσηλευτές (Πίνακας 8).  

Σ’ αυτήν την παράγραφο γίνεται αναφορά στην ενδεχόμενη επίδραση 

παραγόντων κινδύνου στους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες όσον αφορά τη λειτουργική 

υποκλίμακα (VHI 1-10).  Το ποσοστό των ερωτηθέντων που σπάνια έχει πικρή γεύση 

κατά την αφύπνιση (69,6%%) έχει διάμεσο 2, ενώ αυτοί που συχνά έχουν πικρή γεύση 

κατά την αφύπνιση έχουν διπλάσια διάμεσο (p = 0,021).  

Στη συνέχεια, αναφέρεται η ενδεχόμενη επίδραση παραγόντων κινδύνου στους 

νοσηλευτές/νοσηλεύτριες όσον αφορά τη φυσική υποκλίμακα (VHI 11-20). Το 19,6% 

των νοσηλευτών/νοσηλευτριών μιλάει λιγότερο από 10 λεπτά την ημέρα στο τηλέφωνο 

με διάμεσο 0,5, ενώ το 37,27% μιλάει περισσότερο από 30 λεπτά την ημέρα στο 

τηλέφωνο και έχει τετραπλάσια διάμεσο (p = 0,023). Σχεδόν οι μισοί νοσηλευτές 

(53,92%) σπανίως μιλάνε δυνατά στο σπίτι με διάμεσο 0, ενώ οι υπόλοιποι μιλάνε συχνά 

δυνατά στο σπίτι με διάμεσο 2 (p = 0,023). Το 34,32% των νοσηλευτών/νοσηλευτριών 

απάντησε ότι βήχει σπάνια κατά τη διάρκεια της ημέρας με διάμεσο 0, ενώ αυτοί που 

βήχουν συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν διάμεσο 2  (p = 0,012). Επίσης, το 

40,2% απάντησε ότι βήχει σπάνια κατά τη διάρκεια της νύχτας με διάμεσο 0, ενώ το 

ποσοστό αυτών που βήχουν συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει διάμεσο 3 (p = 

0,019). Το 83,33% των νοσηλευτών σπανίως αισθάνεται αίσθημα καύσου με διάμεσο 0 

σε σχέση με τους υπόλοιπους που αισθάνονται συχνά αίσθημα καύσου με διάμεσο 3 (p = 

0,034). Το ποσοστό των ερωτηθέντων που σπάνια έχει πικρή γεύση κατά την αφύπνιση 

(69,6%) έχει διάμεσο 0, ενώ αυτοί που συχνά έχουν πικρή γεύση κατά την αφύπνιση 

έχουν διάμεσο 4 (p < 0,001). Τέλος, περίπου το ένα τρίτο των νοσηλευτών/νοσηλευτριών 

(32,36%) παρουσιάζει φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος με διάμεσο 

2, ενώ αυτοί που δεν παρουσιάζουν  αντίστοιχες φλεγμονές έχουν διάμεσο 0 (p = 0,044). 

Η ενδεχόμενη επίδραση παραγόντων κινδύνου στους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες 

όσον αφορά τη συναισθηματική υποκλίμακα (VHI 21-30) αναφέρεται παρακάτω. Το 

34,32% απάντησε ότι βήχει σπάνια κατά τη διάρκεια της ημέρας με μέσο όρο 0,56, ενώ 
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αυτοί που βήχουν συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν μέσο όρο 2,27 (p = 0,006). 

Παραπάνω αναφερθήκαμε στο μέσο όρο γιατί και στις δύο περιπτώσεις η διάμεσος είναι 

0. Το ποσοστό των νοσηλευτών που σπάνια έχει πικρή γεύση κατά την αφύπνιση 

(69,6%) έχει διάμεσο 0, ενώ αυτοί που συχνά έχουν πικρή γεύση κατά την αφύπνιση 

έχουν διάμεσο 1 (p < 0,001). Επίσης το 40,2% των νοσηλευτών/νοσηλευτριών που έχει 

υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση έχει μέσο όρο 2,24 σε σχέση με τους υπόλοιπους 

που έχουν μέσο όρο 0,77 (p = 0,026). Ανωτέρω, αναφερθήκαμε στο μέσο όρο γιατί και 

στις δύο περιπτώσεις η διάμεσος είναι 0.  

Τέλος, γίνεται αναφορά στην ενδεχόμενη επίδραση παραγόντων κινδύνου στους 

νοσηλευτές/νοσηλεύτριες όσον αφορά τη συνολική βαθμολογία VHI (VHI 1-30). Το 

34,32% των νοσηλευτών/νοσηλευτριών απάντησε ότι βήχει σπάνια κατά τη διάρκεια της 

ημέρας με διάμεσο 3, ενώ αυτοί που βήχουν συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουν 

διάμεσο 8 (p = 0,044).  Το ποσοστό των ερωτηθέντων που σπάνια έχει πικρή γεύση κατά 

την αφύπνιση (69,6%) έχει διάμεσο 3 σε αντίθεση με αυτούς που συχνά έχουν πικρή 

γεύση κατά την αφύπνιση με διάμεσο 10 (p < 0,001). Τέλος, περίπου το ένα τρίτο των 

νοσηλευτών/νοσηλευτριών (32,36%) παρουσιάζει φλεγμονές του ανώτερου 

αναπνευστικού συστήματος με διάμεσο 8, ενώ αυτοί που δεν παρουσιάζουν  αντίστοιχες 

φλεγμονές έχουν διάμεσο 3 (p = 0,041). 

Όπως και στους νηπιαγωγούς έτσι και στους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες 

παρατηρούμε, ότι δεν αποτελούν παράγοντες κινδύνου για τη φωνή όλοι οι 

προεπιλεγμένοι παράγοντες, παρά μόνο αυτοί που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες 

παραγράφους (Πίνακας 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 8. Διάμεσοι βαθμολογιών VHI ανά παράγοντα κινδύνου στους νοσηλευτές για τη λειτουργική υποκλίμακα (VHI 1-10), τη φυσική 
υποκλίμακα (VHI 11-20), τη συναισθηματική υποκλίμακα (VHI 21-30) και τη συνολική βαθμολογία (VHI 1-30) 
(n = αριθμός ατόμων, P τιμή = Έλεγχος Mann-Whitney) 

Παράγοντες Κινδύνου  
Νοσηλευτές (n = 102) 

VHI 
1-10 

P 
τιμή 

VHI 
11-20 

P 
τιμή 

VHI 
21-30 

P 
τιμή 

VHI 
1-30 P τιμή 

<5 ώρες n = 1 0,99% 4,00 0,00 2,00 6,00 1. Ώρες εργασίας  
>5 ώρες n = 101 99,01% 2,00 

0,548 
1,00 

0,339 
0,00 

0,227 
4,00 

0,798 

<2 ημέρες n = 99 97,05% 2,00 1,00 0,00 4,00 2. Ημέρες αναρρωτικής άδειας λόγω 
προβλημάτων φωνής   >2 ημέρες n = 3 2,95% 5,00 0,225 6,00 0,430 0,00 0,238 12,00 0,365 

<2 ημέρες n = 79 77,45% 2,00 1,00 0,00 4,00 3. Ημέρες αναρρωτικής άδειας για 
άλλους λόγους υγείας  >2 ημέρες n = 23 22,55% 2,00 0,827 1,00 0,354 0,00 0,718 5,00 0,751 

<10 λεπτά n = 20 19,6% 3,00 0,50 0,00 5,00 
11-30 λεπτά n = 44 43,13% 2,00 0,00 0,00 3,00 4. Τηλέφωνο  
>30 λεπτά n = 38 37,27% 2,50 

0,674 
2,00 

0,023* 
0,00 

0,963 
6,50 

0,454 

σπάνια n = 41 40,2% 2,00 0,00 0,00 3,00 5. Τραγούδι συχνά n = 61 59,8% 2,00 0,307 1,00 0,235 0,00 0,078 6,00 0,104 

σπάνια n = 34 33,34% 2,00 0,00 0,00 2,00 6. Δυνατή ομιλία στην εργασία συχνά n = 68 66,66% 3,00 0,122 1,00 0,179 0,00 0,502 6,00 0,069 

σπάνια n = 47 46,08% 2,00 0,00 0,00 3,00 7. Δυνατή ομιλία στο σπίτι  συχνά n = 55 53,92% 2,00 0,954 2,00 0,023 0,00 0,955 6,00 0,287 

σπάνια n = 35 34,32% 2,00 0,00 0,00 3,00 8. Βήχας κατά τη διάρκεια της 
ημέρας συχνά n = 67 65,68% 3,00 0,567 2,00 0,012 0,00 0,006 8,00 0,044 

σπάνια n = 41 40,2% 2,00 0,00 0,00 3,00 9. Βήχας κατά τη διάρκεια της 
νύχτας συχνά n = 61 59,8% 3,00 0,789 3,00 0,019 0,00 0,824 8,00 0,150 

σπάνια n = 50 49,02% 2,00 0,00 0,00 3,00 10. Καθάρισμα λαιμού συχνά n = 52 50,98% 2,00 0,916 1,50 0,054 0,00 0,155 7,00 0,172 

σπάνια n = 85 83,33% 2,00 0,00 0,00 3,00 11. Αίσθημα καύσου συχνά n = 17 16,67% 3,00 0,347 3,00 0,034 0,00 0,149 8,00 0,237 

σπάνια n = 71 69,6% 2,00 0,00 0,00 3,00 12. Πικρή γεύση κατά την αφύπνιση συχνά n = 31 30,4% 4,00 0,021 4,00 < 0,001 1,00 < 0,001 10,00 <0,001 

σπάνια n = 83 81,37% 2,00 0,00 0,00 3,00 13. Πικρή γεύση κατά τη διάρκεια 
της ημέρας συχνά n = 19 18,63% 4,00 0,069 3,00 0,119 0,00 0,447 7,00 0,106 
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Παράγοντες Κινδύνου  
Νοσηλευτές (n = 102) 

VHI 
1-10 

P 
τιμή 

VHI 
11-20 

P 
τιμή 

VHI 
21-30 

P 
τιμή 

VHI 
1-30 P τιμή 

<5 ποτήρια n = 59 57,84% 2,00 1,00 0,00 3,00 14. Νερό  
>5 ποτήρια n = 43 42,16% 3,00 

0,808 
1,00 

0,948 
0,00 

0,238 
6,00 

0,561 

ναι n = 44 43,14% 2,00 1,00 0,00 3,50 15. Τσάι όχι n = 58 56,86% 2,50 0,342 0,50 0,491 0,00 0,769 5,00 0,620 

ναι n = 93 91,17% 2,00 1,00 0,00 5,00 16. Καφές όχι n = 9 8,83% 3,00 0,667 0,00 0,307 0,00 0,356 3,00 0,294 

ναι n = 55 53,92% 2,00 1,00 0,00 6,00 17. Αλκοόλ όχι n = 47 46,08% 2,00 0,129 0,00 0,630 0,00 0,505 3,00 0,203 

ναι n = 48 47,06% 2,50 1,00 0,00 6,00 18. Κάπνισμα όχι n = 54 52,94% 2,00 0,470 0,00 0,377 0,00 0,330 3,00 0,394 

ναι n = 92 92% 2,00 1,00 0,00 5,00 19. Παθητικό κάπνισμα  όχι n = 8 8% 1,00 0,194 1,50 0,687 0,00 0,533 2,50 0,549 

ναι n = 10 9,8% 2,00 0,00 0,00 2,50 20. Πρόβλημα κατάποσης όχι n = 92 90,2% 2,00 0,604 1,00 0,774 0,00 0,679 5,00 0,888 

ναι n = 5 4,91% 2,00 7,00 2,00 10,00 21. Πρόβλημα ακοής όχι n = 97 95,09% 2,00 0,944 1,00 0,172 0,00 0,062 4,00 0,210 

ναι n = 7 6,87% 0,00 4,00 0,00 7,00 22. Πνευμονολογικό πρόβλημα όχι n = 95 93,13% 2,00 0,050 1,00 0,196 0,00 0,898 4,00 0,690 

ναι n = 33 32,36% 3,00 2,00 0,00 8,00 23. Φλεγμονές ανώτερου 
αναπνευστικού συστήματος όχι n = 69 67,64% 2,00 0,200 0,00 0,044 0,00 0,221 3,00 0,041 

ναι n = 41 40,2% 3,00 1,00 0,00 6,00 24. Επέμβαση όχι n = 6 59,8% 2,00 0,527 0,00 0,143 0,00 0,026 3,00 0,147 

*Έλεγχος Kruskal-Wallis

 



Πίνακας 9. Παράγοντες κινδύνου στους νηπιαγωγούς και στους νοσηλευτές  

Παράγοντες Κινδύνου VHI 
1-10 

VHI 
11-20 

VHI 
21-30 

VHI 
1-30 

1. Ώρες εργασίας     
4. Τηλέφωνο     
6. Δυνατή ομιλία στην εργασία     
7. Δυνατή ομιλία στο σπίτι     
8. Βήχας κατά τη διάρκεια της ημέρας     
9. Βήχας κατά τη διάρκεια της νύχτας     
10. Καθάρισμα λαιμού     
11. Αίσθημα καύσου     
12. Πικρή γεύση κατά την αφύπνιση     
13. Πικρή γεύση κατά τη διάρκεια της ημέρας     
14. Νερό     
20. Πρόβλημα κατάποσης      
23. Φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος     
24. Επέμβαση     
Νηπιαγωγοί:  
Νοσηλευτές:   
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14.9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

Οι μετρήσεις σε Νηπιαγωγεία του Ηρακλείου Κρήτης κυμαίνονται από 71,2 dBA 

έως 88,7 dBA με εύρος 17,5 dBA. Ο μέσος όρος των μετρήσεων θορύβου στις αίθουσες 

των νηπιαγωγείων ήταν 77,5 dBA. Παρακάτω, παρατίθενται αναλυτικά όλες οι 

μετρήσεις που έγιναν σε νηπιαγωγεία του Ηρακλείου Κρήτης (Γραφήματα 8 έως 23).  
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Γράφημα 8.  Μετρήσεις θορύβου στο 1ο κλασσικό νηπιαγωγείο 
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Γράφημα 9.  Μετρήσεις θορύβου στο 1ο ολοήμερο νηπιαγωγείο (πρωινές ώρες) 

 
 
 

 109



73,3 77,8 76,9

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Μέτρηση 1 Μέτρηση 2 Μέτρηση 3

LeqT

dB
A

 
Γράφημα 10.  Μετρήσεις θορύβου στο 1ο ολοήμερο νηπιαγωγείο (απογευματινές ώρες) 
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Γράφημα 11.  Μετρήσεις θορύβου στο 2ο κλασσικό νηπιαγωγείο 
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Γράφημα 12.  Μετρήσεις θορύβου στο 3ο ολοήμερο νηπιαγωγείο 

(τμήμα 1: πρωινές ώρες) 
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Γράφημα 13.  Μετρήσεις θορύβου στο 3ο ολοήμερο νηπιαγωγείο  

(τμήμα 1: απογευματινές ώρες) 
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Γράφημα 14.  Μετρήσεις θορύβου στο 3ο ολοήμερο νηπιαγωγείο 

(τμήμα 2: πρωινές ώρες) 
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Γράφημα 15.  Μέτρηση θορύβου στο 3ο ολοήμερο νηπιαγωγείο  

(τμήμα 2: απογευματινές ώρες) 
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Γράφημα 16.  Μετρήσεις θορύβου στο 4ο κλασσικό νηπιαγωγείο 
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Γράφημα 17.  Μετρήσεις θορύβου στο 4ο ολοήμερο νηπιαγωγείο (πρωινές ώρες) 
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Γράφημα 18.  Μετρήσεις θορύβου στο 4ο ολοήμερο νηπιαγωγείο (απογευματινές ώρες) 
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Γράφημα 19.  Μετρήσεις θορύβου στο 5ο κλασσικό νηπιαγωγείο 
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Γράφημα 20.  Μέτρηση θορύβου στο 5ο ολοήμερο νηπιαγωγείο (τμήμα 1: πρωινές ώρες) 
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Γράφημα 21.  Μετρήσεις θορύβου στο 5ο ολοήμερο νηπιαγωγείο 

(τμήμα 1: απογευματινές ώρες) 
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Γράφημα 22.  Μέτρηση θορύβου στο 5ο ολοήμερο νηπιαγωγείο (τμήμα 2: πρωινές ώρες) 
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Γράφημα 23.  Μετρήσεις θορύβου στο 5ο ολοήμερο νηπιαγωγείο  

(τμήμα 2: απογευματινές ώρες) 
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15. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Α. Εγκυρότητα και Αξιοπιστία του VHI στην Ελληνική Γλώσσα 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν, ότι η Ελληνική εκδοχή του 

«Δείκτη Φωνητικής Δυσχέρειας» (VHI) έχει ισχυρή εσωτερική συνάφεια για άτομα με 

διαταραχές φωνής. Αυτά τα ευρήματα είναι σύμφωνα με την αρχική μελέτη των 

Jacobson et al. (1997) και με την Κινέζικη εκδοχή του VHI (Lam et al., 2006). Οι τρεις 

υποκλίμακες έχουν ισχυρή εσωτερική συνάφεια όπως ισχύει και στην Εβραϊκή 

μετάφραση του VHI (Amir et al., 2006). Επίσης, το VHI έχει εξαιρετική συνολική 

επαναληψιμότητα. Αυτά τα ευρήματα είναι σύμφωνα με την αρχική μελέτη των Jacobson 

et al. (1997) όπως και με την Κινέζικη εκδοχή του VHI (Lam et al., 2006). Η 

επαναληψιμότητα βρέθηκε ότι είναι ελαφρώς χαμηλότερη, όσον αφορά τη φυσική 

υποκλίμακα, συγκρινόμενη με τις δύο άλλες υποκλίμακες.  Αυτό επίσης βρέθηκε στη 

μελέτη των Hakkesteegt et al. (2006). 

Στην ομάδα διαταραχών φωνής βρέθηκε κατά μέσον όρο υψηλότερη βαθμολογία 

στη φυσική υποκλίμακα σε σύγκριση με τη λειτουργική και τη συναισθηματική, πράγμα 

που επίσης είναι σύμφωνο με προηγούμενες αναφορές (Hsiung et al. 2003, Guimaraes & 

Abberton 2004, Hakkesteegt et al. 2006). Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι 

άτομα με διαταραχές φωνής γνωρίζουν καλύτερα τα φυσικά τους συμπτώματα και όταν 

έρχονται αντιμέτωποι με δηλώσεις για λειτουργικά ή συναισθηματικά ζητήματα, δεν τα 

συνδέουν συγκεκριμένα με κάποια διαταραχή φωνής. Με άλλα λόγια, τα φυσικά 

συμπτώματα είναι οι προεξέχοντες παράμετροι αντίληψης που οι ασθενείς συνδέουν 

άμεσα με τη δυσφωνία. 

Όπως και στην αρχική μελέτη των Jacobson et al. (1997), έτσι και σ’ αυτήν 

υπάρχει μια μέτρια συσχέτιση μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας του VHI και της αυτο-

εκτίμησης των ασθενών για τη σοβαρότητα της διαταραχής της φωνής τους, πράγμα που 

υποστηρίζει τη δομική εγκυρότητα (construct validity) του VHI. Αυτό το εύρημα 

υποστηρίζει την πρόρρηση των Jacobson et al. (1997) και των Lam et al. (2006), ότι η 

υψηλότερη αυτο-αντίληψη διαταραχής φωνής θα είχε σαν αποτέλεσμα υψηλότερη 

βαθμολογία στη λειτουργική, στη φυσική και στη συναισθηματική υποκλίμακα του VHI. 

Αυτό το εύρημα είναι επίσης σύμφωνο με την Κινέζικη εκδοχή του VHI που επίσης 
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έδειξε σημαντική συσχέτιση με την αυτό-εκτίμηση των ασθενών για τη σοβαρότητα της 

δυσφωνίας (Lam et al., 2006). 

Όταν οι ασθενείς χωρίζονταν σε ομάδες ανάλογα με τον τύπο της διαταραχής 

φωνής που είχαν, η υποομάδα με νευρολογικές διαταραχές είχε την υψηλότερη συνολική 

βαθμολογία, ακολουθούμενη από την υποομάδα με υπερλειτουργικές διαταραχές, την 

υποομάδα με οργανικές διαταραχές και την υποομάδα με φλεγμονώδεις διαταραχές, με 

αυτή τη σειρά. Αν και τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να είναι μόνο προκαταρτικά, 

πράγμα που οφείλεται στο μικρό αριθμό ασθενών της κάθε ομάδας, βρίσκονται σε 

συμφωνία με τα ευρήματα προηγούμενων μελετών. Οι Hsiung et al. (2003) ανέφεραν, ότι 

η ομάδα της γλωττιδικής ανεπάρκειας έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία VHI σ’ αυτήν 

τη μελέτη, ακολουθούμενη από την ομάδα με οργανικές διαταραχές και την  ομάδα με 

λειτουργικές διαταραχές φωνής. Οι Rosen, Murry, Zinn, Zullo & Sonbolian (2000) 

εκτίμησαν τρεις δυσφωνικές ομάδες ασθενών πριν και μετά τη θεραπεία και βρήκαν, ότι 

η υψηλότερη προ της θεραπείας βαθμολογία αποκτήθηκε από ασθενείς με μονόπλευρη 

παράλυση των φωνητικών χορδών, ακολουθούμενη από ασθενείς με καλοήθεις βλάβες 

των φωνητικών χορδών. Η χαμηλότερη βαθμολογία προερχόταν από ασθενείς με 

δυσφωνία μυϊκής  τάσης.  Παρομοίως, τα αποτελέσματα που είχαν οι Lam et al. (2006) 

και οι Amir et al. (2006) έδειξαν, ότι η υποομάδα με νευρολογικές διαταραχές είχε την 

υψηλότερη βαθμολογία VHI. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους ήταν παρόμοια με την 

τρέχουσα μελέτη που βρήκε ότι η χαμηλότερη βαθμολογία προήλθε από την ομάδα με 

φλεγμονώδεις διαταραχές. Καθώς μπορεί κανείς να δει από την τρέχουσα μελέτη και από 

προηγούμενες μελέτες, υπάρχουν συντριπτικές αποδείξεις που δείχνουν ότι το VHI  

μπορεί να επηρεασθεί από το είδος της διαταραχής φωνής (Amir et al., 2006). Οι 

ασθενείς αισθάνονται πάρα πολύ μειονεκτικά όταν υπάρχει κάποια νευρολογική 

διαταραχή φωνής. 

Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι το VHI μπορεί να είναι ένα 

ευαίσθητο εργαλείο για την αναγνώριση των διαταραχών της φωνής (Helidoni, Murry, 

Moschandreas, Lionis, Printza & Velegrakis, 2010). Όσον αφορά την ομάδα ελέγχου, η 

βαθμολογία VHI ήταν σημαντικά χαμηλότερη από αυτήν της ομάδας που πάσχει από 

διαταραχές φωνής. Αυτά τα ευρήματα συμφωνούν με εκείνα των Guimaraes & Abberton 

(2004), των Amir et al. (2006) και των Lam et al. (2006), σύμφωνα με τα οποία ασθενείς 
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με διαταραχές φωνής είχαν σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με τη 

συγκριτική ομάδα ελέγχου, η οποία δεν είχε φωνητικές διαταραχές. Οι συμμετέχοντες 

στην ομάδα ελέγχου δεν ταίριαζαν ηλικιακά με τους συμμετέχοντες στην ομάδα 

διαταραχών φωνής. Ήταν κατά 8 χρόνια νεώτεροι σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες 

στην ομάδα με διαταραχές φωνής. Τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη της ομάδας ελέγχου 

είχαν την τάση να έχουν χαμηλότερη βαθμολογία. Ωστόσο, στην ομάδα διαταραχών 

φωνής η ηλικία και το φύλο δεν είχαν συσχετισθεί με τη συνολική βαθμολογία VHI ούτε 

με τη λειτουργική, τη φυσική και τη συναισθηματική υποκλίμακα. Μελλοντικές μελέτες 

του Ελληνικού πληθυσμού μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη κατανόηση για το πώς ο 

πληθυσμός αυτός ανταποκρίνεται στις αλλαγές της φωνής και στη θεραπεία. 

Η αναλογία των ανδρών που συμμετείχαν στην ομάδα με διαταραχές φωνής της 

παρούσας μελέτης ήταν χαμηλή. Αυτό αντικατοπτρίζει μια γενικότερη κλινική εικόνα 

στην Ελλάδα. Αν και μπορεί κανείς να κάνει υποθέσεις για τους λόγους που υπάρχει 

μεγαλύτερος αριθμός διαταραχών φωνής στο γυναικείο πληθυσμό, χρειάζεται πρόσθετη 

έρευνα στον τρόπο ζωής, στο επάγγελμα και στο περιβάλλον  για να καταλήξει κανείς σε 

οριστικές απαντήσεις. Έχει θεωρηθεί ως δεδομένο, ότι η υψηλότερη βασική συχνότητα 

(Woo, 1996) και τα μειωμένα ποσά υαλουρονικού οξέως (Butler, Hammond & Gray, 

2001) μπορεί να παίζουν ρόλο στην αυξημένη συχνότητα  διαταραχών φωνής στις 

γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες. 

Πριν μερικά χρόνια αναφέρθηκε η σπουδαιότητα στη χρησιμοποίηση μετρήσεων 

που εστιάζουν στον ασθενή, καθώς επίσης και η σπουδαιότητα στη χρησιμοποίηση 

αντικειμενικών και υποκειμενικών μετρήσεων για την εκτίμηση και την 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας των διαταραχών φωνής (Dejonckere, Bradley, 

Clemente, Cornut, Crevier-Buchman, Friedrich, Van De Heyning, Remacle & Woisard 

2001, Hogikyan & Rosen 2002). Χρησιμοποιώντας το VHI στην Ελλάδα, οι θεραπευτές 

θα μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τους λόγους για τους οποίους οι ασθενείς 

αναζητούν βοήθεια για τη φωνή τους. Με ένα έγκυρο και αξιόπιστο ερωτηματολόγιο για 

τους ασθενείς ο θεραπευτής θα μπορεί να χειρίζεται καλύτερα τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο ασθενής. Η ευκαιρία να προσφέρει κανείς μια πολυδιάστατη εκτίμηση 

φωνής  στους ασθενείς με διαταραχές φωνής ενθαρρύνει ένα πιο αποτελεσματικό 

θεραπευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενούς. 
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Β. Βαθμολογία VHI στους Νηπιαγωγούς και στους Νοσηλευτές 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί έχουν σημαντικά υψηλότερη 

βαθμολογία σε σύγκριση με τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες στη συνολική βαθμολογία 

του VHI. Επίσης υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων σε δύο από τις 

τρεις υποκλίμακες. Οι τιμές της λειτουργικής υποκλίμακας μεταξύ των νηπιαγωγών και 

των νοσηλευτών/νοσηλευτριών δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, παρά το 

γεγονός ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας των νηπιαγωγών είναι υψηλότερος από εκείνο 

των νοσηλευτών/νοσηλευτριών. Δεν είναι όμως ασύνηθες να βρεθεί ότι μία ή 

περισσότερες από τις υποκλίμακες είναι σχεδόν ίσες μεταξύ δύο ομάδων. Εφόσον  και οι 

δύο ομάδες που λαμβάνουν μέρος σ’ αυτήν τη μελέτη και παρουσιάζουν προβλήματα 

φωνής συνεχίζουν να εργάζονται, η λειτουργική υποκλίμακα δεν αναμένεται να είναι 

πολύ διαφορετική μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής συμφωνούν με 

εκείνα των de Jong et al. (2006), σύμφωνα με τα οποία οι δάσκαλοι/δασκάλες 

παρουσίαζαν υψηλότερη βαθμολογία VHI σε σύγκριση με τους μη δασκάλους/δασκάλες. 

Στην παρούσα μελέτη, το γεγονός ότι οι νηπιαγωγοί είχαν υψηλότερη  

βαθμολογία στη φυσική υποκλίμακα σε σύγκριση με τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες 

δείχνει, ότι οι νηπιαγωγοί καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια στην ομιλία σε σύγκριση 

με τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους. Αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να μιλούν δυνατότερα και για περισσότερο χρόνο και ως εκ τούτου 

μπορεί να παρουσιάσουν φωνητική κόπωση. Οι Gotaas & Starr (1993) ορίζουν τη 

φωνητική κόπωση ως ένα πρόβλημα που εμφανίζεται καθώς προχωράει η ημέρα 

διδασκαλίας, είναι εμφανέστερο προς το τέλος της ημέρας και συνήθως εξαφανίζεται ως 

το επόμενο πρωί. Το πρόβλημα χαρακτηρίζεται από αλλαγές που έχουν σχέση με την 

ποιότητα, την ένταση, τον τόνο ή την προσπάθεια της φωνής ή κάποιο συνδυασμό των 

παραγόντων αυτών. Οι αλλαγές φαίνεται να σχετίζονται με φώνηση που έχει μεγάλη 

διάρκεια, είναι πολύ δυνατή, έχει ασυνήθη επίπεδα τονικότητας και υπερβολική ή 

ακατάλληλη ένταση, ενώ συνοδεύεται από την παρουσία μη υγιούς ιστού στις φωνητικές 

χορδές ή από κάποιο συνδυασμό των ανωτέρω παραγόντων. Οι Sala et al. (2002) 

υποστηρίζουν, ότι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση προβλημάτων φωνής είναι 

αρκετοί. Από αυτούς οι πλέον εμφανείς μπορεί να είναι η δυνατή ομιλία και η ομιλία για 

μεγάλη χρονική διάρκεια χωρίς τα απαραίτητα διαλείμματα.  
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 Άλλες μελέτες έχουν δείξει, ότι οι δάσκαλοι παρουσιάζουν περισσότερα 

προβλήματα φωνής σε σχέση με άλλες επαγγελματικές ομάδες. (Roy et al. 2004, Morton 

& Watson 1998, Smith et al. 1997, Sliwinska-Kowalska et al. 2006, de Jong et al. 2006). 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης συμφωνούν με τα αποτελέσματα των Pekkarinen et 

al. (1992) και με αυτά των Sala et al. (2001), οι οποίοι συνέκριναν τα φωνητικά 

προβλήματα των δασκάλων με εκείνα των νοσηλευτών/ νοσηλευτριών και βρήκαν, ότι οι 

δάσκαλοι/δασκάλες παρουσίαζαν περισσότερα προβλήματα φωνής σε σύγκριση με τους 

νοσηλευτές/νοσηλεύτριες. Στη μελέτη αυτή οι διαφορές αυτές τεκμηριώθηκαν με 

αξιοπιστία χρησιμοποιώντας το VHI. 

Οι Gotaas & Starr (1993) αναφέρουν, ότι η υπερβολική χρήση φωνής από τους 

δασκάλους, όταν οι καταστάσεις είναι πιεστικές, μπορεί να προκαλέσει φωνητική 

κόπωση. Οι ψυχολογικοί παράγοντες μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στο πώς 

αντιδρούν οι δάσκαλοι μέσα στην τάξη και είναι δυνατόν να καθορίσουν τον τρόπο της 

φωνητικής συμπεριφοράς τους (Morton & Watson, 1998). Αυτή η υπερβολική φωνητική 

προσπάθεια που καταβάλλουν οι δάσκαλοι μέσα στην τάξη μπορεί να τους επηρεάζει 

συναισθηματικά και ως εκ τούτου είναι δυνατόν να παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές VHI 

στη συναισθηματική υποκλίμακα. Όσο περισσότερο προσπαθούν να ακουστούν καθαρά 

στην τάξη, τόσο περισσότερο επηρεάζονται συναισθηματικά, όταν αυτό που θέλουν να 

πουν διακόπτεται από διάφορους θορύβους. Σύμφωνα με τους Wellens & Opstal (2001) 

το να είναι κάποιος επαγγελματίας φωνής αποτελεί έναν ιδιαίτερο παράγοντα κινδύνου 

έκθεσης σε υψηλά επίπεδα πίεσης, είναι δε γνωστό ότι η πίεση αποτελεί ένα κύριο αίτιο 

εμφάνισης διαταραχών φωνής και άρθρωσης ή ακόμη και ψυχολογικών όπως και 

φυσικών προβλημάτων. Οι de Jong et al. (2001) αναφέρουν, ότι η προσωπική και η 

συναισθηματική πίεση παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη επαγγελματικής 

δυσφωνίας στους δασκάλους/δασκάλες. Οι Kooijman et al. (2006) αναφέρουν επίσης, ότι 

ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και η πίεση σε συνδυασμό με τα συναισθήματα των 

δασκάλων, όπως επίσης και η σύνθεση των μαθητών της τάξης αποτελούν ένα σχετικά 

υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση φωνητικών προβλημάτων. Οι ίδιοι δηλώνουν, ότι 

μπορεί και τα συναισθήματα να επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγή της φωνής, 

ιδιαίτερα, όταν πρόκειται για ευαίσθητα άτομα. Η αύξηση του στρες  μπορεί να αλλάξει 

τον τρόπο φώνησης έχοντας ως επακόλουθο την αύξηση του φωνητικού φορτίου 
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(Wellens & Opstal, 2001). Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν την άποψη, 

ότι οι νηπιαγωγοί, λόγω φωνητικής πίεσης, θα παρουσιάσουν ανεβασμένες τιμές στα 

ερωτήματα του VHI που έχουν σχέση με συναισθηματικούς παράγοντες. Οι Bovo et al. 

(2007) υποστηρίζουν, ότι πολλοί δάσκαλοι με φωνητική δυσλειτουργία έχουν εισέλθει σ’ 

ένα φαύλο κύκλο, όπου οι ψυχολογικοί παράγοντες επιδεινώνουν την παθολογία της 

φωνής και ως εκ τούτου η κακή ποιότητα φωνής επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία 

τους.  

Η συνολική βαθμολογία VHI μεταξύ νηπιαγωγών και νοσηλευτών/νοσηλευτριών 

διαφέρει σημαντικά λόγω της βαθμολογίας της φυσικής και της συναισθηματικής 

υποκλίμακας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη βαθμολογία VHI μπορούμε να βγάλουμε το 

συμπέρασμα, ότι οι νηπιαγωγοί αναφέρουν περισσότερα προβλήματα φωνής από τους 

νοσηλευτές/νοσηλεύτριες λόγω του ότι το επάγγελμά τους είναι πιο απαιτητικό φωνητικά 

και από φυσικής και από συναισθηματικής πλευράς. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να 

διδάσκουν σημαίνει, ότι ανέχονται την κατάσταση αυτή. Έτσι, η λειτουργική 

υποκλίμακα δε διαφέρει σημαντικά μεταξύ των νηπιαγωγών και των νοσηλευτών/ 

νοσηλευτριών, διότι και οι δύο ομάδες συνεχίζουν να παρέχουν εργασία. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα προηγούμενων 

μελετών που μας δείχνουν, ότι οι δάσκαλοι παρουσιάζουν περισσότερα φωνητικά 

προβλήματα σε σχέση με άλλες επαγγελματικές ομάδες λόγω των υψηλών 

επαγγελματικών απαιτήσεων που έχει η δουλειά τους.   

 

Γ. Παράγοντες Κινδύνου στους Νηπιαγωγούς και στους Νοσηλευτές 

Τα αποτελέσματα της έρευνας των παραγόντων κινδύνου δείχνουν, ότι υπάρχουν 

διαφορές σε ορισμένους παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι μπορεί να είναι υπεύθυνοι για 

την εμφάνιση προβλημάτων φωνής σε νηπιαγωγούς και σε νοσηλευτές/νοσηλεύτριες. 

Ενώ η φωνή των νοσηλευτών/νοσηλευτριών μπορεί να τεθεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο 

λόγω εξωτερικών παραγόντων όπως το κάπνισμα, η φωνή των δασκάλων κινδυνεύει 

περισσότερο λόγω εσωτερικών ή άμεσων παραγόντων όπως είναι η φωνητική κόπωση 

και η χρήση υψηλής έντασης φωνής. 

Οι νηπιαγωγοί τραγουδούν συχνότερα από τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες.  Αυτό 

είναι λογικό, διότι οι νηπιαγωγοί εργάζονται με μικρά παιδιά και ενώ εργάζονται πρέπει 
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να τους τραγουδούν, καθώς αυτό αποτελεί μέρος της καθημερινής σχολικής 

δραστηριότητας. Το τραγούδι μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για όσους 

δασκάλους δεν είχαν ποτέ κάποια εκπαίδευση σ’ αυτό. Οι Roy et al. (2001) αναφέρουν, 

ότι εάν οι δάσκαλοι τραγουδούν πρέπει να γνωρίζουν ότι το τραγούδι που γίνεται πέρα 

από το άνετο εύρος του τόνου και της έντασης φωνής τους μπορεί να ερεθίσει τις 

φωνητικές τους χορδές. Επιπλέον, τα αποτελέσματα  έδειξαν, ότι οι νηπιαγωγοί μιλούν 

δυνατότερα όταν εργάζονται σε σύγκριση με τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες. Οι 

νηπιαγωγοί απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες παιδιών μέσα στις τάξεις, όπου υπάρχουν 

υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Μέσα στην τάξη οι μαθητές βρίσκονται σε 

μια απόσταση 1 με 7 μέτρων από το δάσκαλο, ενώ οι νοσηλευτές/νοσηλεύτριες 

βρίσκονται εγγύτερα προς τους ασθενείς όταν τους μιλούν. Έτσι οι δάσκαλοι είναι 

υποχρεωμένοι να μιλούν δυνατότερα για να γεφυρώνουν την απόσταση μεταξύ αυτών 

και των μαθητών τους (Pekkarinen et al., 1992). Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 

συμφωνούν με εκείνα των Sala et al. (2001) που βρήκαν, ότι οι νηπιαγωγοί σε παιδικούς 

σταθμούς μιλούν δυνατά και παρατεταμένα χωρίς να κάνουν τα απαραίτητα διαλείμματα. 

Επίσης στη μελέτη των Pekkarinen et al. (1992) οι δάσκαλοι/δασκάλες αναφέρουν, ότι η 

ένταση της ομιλίας τους μέσα στην τάξη συχνά δεν είναι αρκετά δυνατή και πιστεύουν, 

ότι τα επίπεδα του περιβαλλοντικού θορύβου επηρεάζουν την ένταση της φωνής τους. 

Σε ό,τι αφορά τη λήψη υγρών, η πλειοψηφία των νηπιαγωγών πίνει λιγότερο από 

5 ποτήρια νερό ημερησίως σε σύγκριση με τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες που πίνουν 

περισσότερα από 5 ποτήρια νερό ημερησίως. Αυτό ίσως συμβαίνει, διότι οι νηπιαγωγοί 

είτε δεν έχουν χρόνο να πίνουν νερό είτε δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο νερό κατά την 

ώρα της εργασίας τους. Ένα μεγαλύτερο ποσοστό νηπιαγωγών παρουσιάζει φλεγμονές 

της ανωτέρας αναπνευστικής οδού σε σχέση με τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες. Τα 

αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με εκείνα των Sala et al. (2001) που έδειξαν, ότι οι 

δάσκαλοι/δασκάλες εκτίθενται περισσότερο σε οξείες αναπνευστικές φλεγμονές σε 

σχέση με τους νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες και ως εκ τούτου προσβάλλονται συχνότερα 

από φλεγμονές των αεροφόρων οδών. Επί πλέον, οι Roy et al. (2004) που συνέκριναν 

δασκάλους/δασκάλες με μη δασκάλους/δασκάλες ανέφεραν, ότι οι δάσκαλοι/δασκάλες 

είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν ένα ή περισσότερα κρυολογήματα και 

ένα ή περισσότερα επεισόδια λαρυγγίτιδας κατ’ έτος.  
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Η πλειοψηφία των νηπιαγωγών και των νοσηλευτών/νοσηλευτριών μιλούν στο 

τηλέφωνο από 11 έως 30 λεπτά ημερησίως. Εν τούτοις, οι περισσότεροι 

νοσηλευτές/νοσηλεύτριες μιλούν στο τηλέφωνο περισσότερο από 30 λεπτά ημερησίως 

σε σύγκριση με τους νηπιαγωγούς. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η φύση του 

επαγγέλματός τους έχει να κάνει με ζητήματα που χρήζουν άμεσου διακανονισμού, όπως 

είναι οι άμεσες τηλεφωνικές απαντήσεις και η αποστολή μηνυμάτων σε όλο το 

νοσοκομείο.  

Οι περισσότεροι παράγοντες κινδύνου που μπορούν να επηρεάσουν τη φωνή των 

νοσηλευτών/νοσηλευτριών έχουν μεγαλύτερη σχέση με τη φωνητική υγιεινή. Οι 

νοσηλευτές /νοσηλεύτριες πίνουν περισσότερα οινοπνευματώδη ποτά σε σχέση με τους 

νηπιαγωγούς. Το οινόπνευμα μπορεί να έχει αποξηραντική επίδραση στον ιστό των 

φωνητικών χορδών, ως εκ τούτου δε είναι πολύ σημαντική η μείωση της λήψης αλκοόλ 

(Roy et al., 2001). Οι νοσηλευτές/νοσηλεύτριες καπνίζουν περισσότερο από τους 

νηπιαγωγούς και είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε παθητικό κάπνισμα από τους 

νηπιαγωγούς. Οι διαφορές αυτές μπορεί να έχουν σχέση με το περιβάλλον όπου 

εργάζονται οι δυο αυτές ομάδες. Οι νοσηλευτές/νοσηλεύτριες είναι μαζί με άλλους 

νοσηλευτές/νοσηλεύτριες και με άλλους ενήλικες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Οι 

δάσκαλοι είναι κυρίως μαζί με παιδιά. Οι Sala et al. (2000) ανέφεραν, ότι η συνήθεια του 

καπνίσματος δε διαφέρει μεταξύ των νηπιαγωγών και των νοσηλευτών/ νοσηλευτριών. Η 

πιθανότητα πρόσβασης σε τσιγάρα και η έκθεση σε παθητικό κάπνισμα είναι δυνατόν να 

αποτελεί παράγοντα κακής χρήσης φωνής στους νοσηλευτές/ νοσηλεύτριες, παρ’ όλο 

που χρησιμοποιούν τη φωνή τους λιγότερο σε σχέση με τους νηπιαγωγούς. Το κάπνισμα 

προκαλεί οίδημα των φωνητικών χορδών και για το λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγεται.   

Οι άλλοι παράγοντες κινδύνου δε βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικοί στους 

νηπιαγωγούς και στους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες. 
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Δ. Βαθμολογία VHI και Παράγοντες Κινδύνου στους Νηπιαγωγούς 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν, ότι ορισμένοι παράγοντες 

κινδύνου επηρεάζουν τη βαθμολογία της λειτουργικής, της φυσικής και της 

συναισθηματικής υποκλίμακας, καθώς επίσης και τη συνολική βαθμολογία VHI στους 

νηπιαγωγούς. Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου έχουν σχέση με την κακή χρήση φωνής, τα 

ενοχλήματα της παλινδρόμησης, την ανεπαρκή ενυδάτωση και τις φλεγμονές των 

αεροφόρων οδών.  

Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η ομιλία στο τηλέφωνο αποτελεί παράγοντα 

κινδύνου ο οποίος επηρεάζει τη φωνή των νηπιαγωγών. Είναι γνωστό ότι η μεγάλη 

χρήση του τηλεφώνου όπου ο ομιλητής χρησιμοποιεί μόνο τη φωνή του ως μέσο 

επικοινωνίας, μπορεί να επηρεάσει τη φωνή ιδιαίτερα δε μία φωνή που είναι ήδη 

ευαίσθητη λόγω της υπερβολικής χρήσης της.  

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα, ένας πολύ σημαντικός παράγων κινδύνου 

που επηρεάζει αρνητικά τη φωνή των νηπιαγωγών είναι η δυνατή ομιλία εν ώρα 

εργασίας. Πολλές φορές, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μιλούν αρκετά δυνατά λόγω του 

μεγάλου αριθμού των μαθητών,  της κακής ακουστικής του χώρου και  του αυξημένου 

περιβαλλοντικού θορύβου. Μια δυνατή φωνή που δεν έχει την κατάλληλη τοποθέτηση 

μπορεί να δημιουργήσει φωνητικά προβλήματα. Επομένως, η υπερβολική φωνητική 

προσπάθεια μπορεί να δημιουργήσει φωνητική κόπωση, βράγχος φωνής και πόνο μέσα ή 

γύρω από το λάρυγγα (Pekkarinen et al., 1992). Οι Smith et al. (1997) ανέφεραν ότι ένα 

πρόβλημα επικοινωνίας για τους δασκάλους σε καθημερινή βάση είναι η ύπαρξη 

περιβαλλοντικού θορύβου, η οποία επηρεάζει την ομιλία. Οι Kooijman et al. (2006) 

ανέφεραν επίσης, ότι η έντονη χρήση φωνής προκαλεί αυξημένο μηχανικό φόρτο στο 

βλεννογόνο του λάρυγγα και επομένως καθιστά τους εκπαιδευτικούς πιο επιρρεπείς σε 

προβλήματα φωνής. Αυτά τα δεδομένα συμφωνούν με τα αποτελέσματα των Roy et al. 

(2004) που βρήκαν, ότι οι δάσκαλοι έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν 

πολλαπλά προβλήματα φωνής σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Τα προβλήματα αυτά 

είναι το βράγχος φωνής και η αυξημένη προσπάθεια που καταβάλουν για να μιλήσουν. 

Οι ίδιοι ανέφεραν, ότι οι δάσκαλοι μιλούν δυνατά για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε 

τάξεις με πολύ θόρυβο χωρίς να τους δίδεται αρκετός χρόνος ούτως ώστε να αναπαυθούν 

και να επανακάμψουν οι φωνητικές τους χορδές. Τα αποτελέσματα των Roy et al. (2004) 
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τονίζουν τις υψηλές επαγγελματικές απαιτήσεις που τίθενται στο λάρυγγα κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας. Οι συμμετέχοντες στην παρούσα μελέτη επιδεικνύουν τις ίδιες 

τάσεις που ανέφεραν οι Roy et al. (2004), όπως φαίνεται από την υψηλή βαθμολογία της 

φυσικής υποκλίμακας και της συνολικής βαθμολογίας VHI.  

Συμπτώματα παλινδρόμησης όπως ο βήχας, το καθάρισμα του λαιμού και η πικρή 

γεύση βρέθηκαν επίσης να έχουν αρνητική επίδραση στη φωνή των νηπιαγωγών. Αυτό 

αποτελεί ένα πολύ λογικό εύρημα, διότι ο βήχας και το συχνό καθάρισμα του λαιμού 

μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό των φωνητικών χορδών. Στη μελέτη των Sala et al. 

(2001) το τυπικό σύμπτωμα της παλινδρόμησης που είναι το καθάρισμα του λαιμού είναι 

το συχνότερο σύμπτωμα και εμφανίζεται κυρίως στους δασκάλους παρά στους 

νοσηλευτές/νοσηλεύτριες. Οι Roy et al. (2004) έχουν επίσης δείξει, ότι σε σχέση με τους 

μη δασκάλους/δασκάλες, οι δάσκαλοι/δασκάλες έχουν συχνότερα πικρή ή όξινη γεύση. 

Η πικρή γεύση θεωρείται από ορισμένους ότι αποτελεί σύμπτωμα παλινδρόμησης 

(Koufman, 1991). Η παλινδρόμηση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και οίδημα των 

φωνητικών χορδών με επακόλουθο την εμφάνιση προβλημάτων φωνής. Επομένως, τα 

συμπτώματα της παλινδρόμησης θεωρήθηκαν σημαντικά σ’ αυτή τη μελέτη. Οι Sala et 

al. (2001) αναφέρουν, ότι η εργασία των νηπιαγωγών περιλαμβάνει σκύψιμο και σήκωμα 

του σώματός τους σε μεγάλο βαθμό, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει σε ορισμένους 

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. 

Μία άλλη σημαντική πληροφορία που προέκυψε από τη μελέτη είναι ότι η πόση 

ανεπαρκούς ποσότητας νερού μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα της φωνής των 

νηπιαγωγών μέσα στην τάξη. Ο λάρυγγας κάποιου που πίνει λιγότερα από 5 ποτήρια 

νερό ημερησίως μπορεί να αφυδατωθεί. Ο συνδυασμός δε στεγνού λαιμού και δυνατής 

ομιλίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη φωνή. Οι Sliwinska-Kowalska et al. (2006) 

αναφέρουν, ότι οι δάσκαλοι δε συνηθίζουν να πίνουν αρκετό νερό κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων, πράγμα που μπορεί να εξηγήσει το υψηλότερο ποσοστό φωνητικών 

ενοχλημάτων που έχουν σχέση με την ξηρότητα του λαιμού.  

Ένα άλλο εύρημα είναι ότι τα προβλήματα κατάποσης επηρεάζουν τη φωνή των 

νηπιαγωγών. Αν και η μελέτη αυτή δεν ερευνά τα βαθύτερα προβλήματα κατάποσης, το 

εύρημα αυτό μπορεί να έχει σχέση με την ανάγκη των νηπιαγωγών να καθαρίζουν το 

λαιμό τους.  
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Οι Smith et al. (1997) αναφέρουν, ότι οι δάσκαλοι/δασκάλες βρίσκονται σε 

μεγάλο κίνδυνο να εμφανίσουν φωνητικές διαταραχές λόγω της επαφής τους με παιδιά 

που συχνά πάσχουν από αναπνευστικές λοιμώξεις. Ο παράγων κινδύνου φλεγμονές του 

ανώτερου αναπνευστικού συστήματος επηρεάζει σημαντικά τη βαθμολογία VHI στους 

νηπιαγωγούς, πράγμα που δείχνει την αρνητική επίδραση που μπορεί να έχουν αυτές στη 

φωνή των νηπιαγωγών, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι. Αυτό είναι ένα αναμενόμενο 

αποτέλεσμα, διότι οι νηπιαγωγοί μπορεί συχνά να παθαίνουν οξεία ή ακόμα και χρόνια 

λαρυγγίτιδα. Αυτά το εύρημα είναι σύμφωνο με τα αποτελέσματα των Roy et al. (2004) 

που έδειξαν, ότι η συχνότητα των φωνητικών διαταραχών είναι σημαντικά υψηλότερη σε 

άτομα που πάσχουν από κρυολογήματα, φλεγμονές των παραρρινίων κόλπων, 

οπισθορινική έκκριση και λαρυγγίτιδα. Για το λόγο αυτό ο Roy (2001) προτείνει, ότι οι 

δάσκαλοι πρέπει να ξεκουράζουν τη φωνή τους όταν είναι κουρασμένοι ή όταν έχουν μια 

φλεγμονή του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος.  

 

Ε. Βαθμολογία VHI και Παράγοντες Κινδύνου στους Νοσηλευτές 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν, ότι ορισμένοι παράγοντες 

κινδύνου επηρεάζουν τη βαθμολογία της λειτουργικής, της φυσικής και της 

συναισθηματικής υποκλίμακας, όπως επίσης και τη συνολική βαθμολογία VHI στους 

νοσηλευτές/νοσηλεύτριες. Τα δεδομένα στο τμήμα αυτό είναι δευτερεύοντα και όχι ο 

κύριος στόχος της μελέτης αλλά τα ευρήματα υποστηρίζουν περαιτέρω την ανάγκη να 

δοθεί έμφαση σε θέματα σχετικά με τη φροντίδα της φωνής σε ανθρώπους που 

χρησιμοποιούν τη φωνή τους λόγω επαγγέλματος.  

Όπως στους νηπιαγωγούς έτσι και στους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες απεδείχθη ότι 

το τηλέφωνο αποτελεί παράγοντα κινδύνου, ο οποίος επηρεάζει τη φωνή τους. Αυτό 

είναι ένα σημαντικό εύρημα για τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες, επειδή αφιερώνουν 

αρκετό χρόνο στο τηλέφωνο όταν βρίσκονται στην εργασία τους. Επομένως, η χρήση 

ειδικής συσκευής μικροφώνου θα ήταν πολύ σημαντική, ώστε οι νοσηλευτές/ 

νοσηλεύτριες να έχουν το κεφάλι τους σε όρθια θέση όταν μιλάνε για να μην καταπονούν 

τον τραχήλου και επομένως τη φωνή τους.  

Βρέθηκε ακόμα, ότι και η δυνατή ομιλία στο σπίτι επιδρά αρνητικά στη φωνή. Το 

εύρημα αυτό υποστηρίζει επιπλέον τη σημασία της έντασης ως παράγοντα κινδύνου για 
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τη δημιουργία φωνητικών προβλημάτων. Η κακή χρήση φωνής στο σπίτι και στην 

εργασία μπορεί να είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση προβλημάτων φωνής.  

Όπως έδειξαν τ’ αποτελέσματα, συμπτώματα παλινδρόμησης όπως ο βήχας, το 

αίσθημα καύσου και η πικρή γεύση βρέθηκαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη φωνή 

των νοσηλευτών/νοσηλευτριών. Αυτά τα αποτελέσματα είναι ανάλογα με εκείνα των 

νηπιαγωγών. Το αίσθημα καύσου στο στήθος μετά το φαγητό, συχνά, θεωρείται 

σύμπτωμα παλινδρόμησης. Το εύρημα αυτό υποστηρίζει την εργασία του Koufman 

(1991) που παρατήρησε βράγχος φωνής σε ασθενείς με γαστροοισοφαγική 

παλινδρόμηση.  

Τέλος βρέθηκε, ότι ο παράγων κινδύνου φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού 

συστήματος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα φωνής στους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες 

όπως και στους νηπιαγωγούς. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι και οι 

νοσηλευτές/νοσηλεύτριες έρχονται συχνά σε επαφή με άτομα που παρουσιάζουν 

φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.  

 

ΣΤ. Μετρήσεις θορύβου σε νηπιαγωγεία 

Στην παρούσα μελέτη ο μέσος όρος των μετρήσεων σε νηπιαγωγεία του 

Ηρακλείου Κρήτης ήταν 77,5 dBA και κυμαινόταν από 71,2 dBA έως 88,7 dBA. Το 

επίπεδο θορύβου στις αίθουσες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πολύ υψηλό 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι το ιδανικό επίπεδο θορύβου σε μια τάξη πρέπει να κυμαίνεται 

γύρω στα 30 dBA (Bradley, 1986). Ωστόσο όμως, o Bradley (1986) αναγνωρίζει ότι 

πολλές τάξεις υπερβαίνουν αυτό το ιδανικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα αυτής της 

μελέτης είναι σύμφωνα και μάλιστα λίγο υψηλότερα από άλλες μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί σχετικά με το επίπεδο του θορύβου μέσα σε τάξεις (Pekkarinen & 

Viljanen 1991, Sala et al. 2002, Truchon-Gagnon & Hetu 1987, Skarlatos & Manatakis 

2003).  

Επομένως, το υψηλό επίπεδο θορύβου μέσα στις τάξεις σημαίνει, ότι οι 

νηπιαγωγοί καταβάλουν μεγαλύτερη φωνητική προσπάθεια για να ακουστούν, πράγμα 

που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη φωνή τους. Όπως αναφέρουν και οι 

Pekkarinen & Viljanen (1991) η ομιλία κάτω από τέτοιες συνθήκες απαιτεί υπερβολική 

φωνητική προσπάθεια που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα φωνητικά ενοχλήματα ή ακόμα 
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και οργανικές διαταραχές φωνής. Το υψηλό επίπεδο θορύβου έχει όμως αρνητικές 

επιπτώσεις και στη διαδικασία της μάθησης όσον αφορά τους μαθητές.  

 Το επίπεδο θορύβου μέσα στην τάξη επηρεάζεται από τον αριθμό των μαθητών, 

από το είδος των δραστηριοτήτων και από την ακουστική του δωματίου. Η κάθε τάξη 

νηπιαγωγείου στο Ηράκλειο Κρήτης είχε κατά μέσο όρο 16 παιδιά. Αν η ομάδα 

αποτελείται από 16 έως 24 παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, οι δραστηριότητες προκαλούν πολύ 

θόρυβο, ο οποίος έχει επιβλαβή επίδραση στην παραγωγή ομιλίας και στο πόσο 

ευδιάκριτη είναι. Οι Picard & Bradley (1997) υποστηρίζουν ότι ο θόρυβος που 

προκαλείται από τα παιδιά συμβάλλει σημαντικά στο συνολικό θόρυβο της τάξης και ότι 

όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά τόσο περισσότερο αυξάνεται το επίπεδο του θορύβου. 

Επομένως, προτείνονται μικρές αίθουσες και μικρές ομάδες παιδιών για να λυθεί μέρος 

του προβλήματος του θορύβου μέσα στις τάξεις (Sala et al., 2002). Γενικά, σκοπός του 

ακουστικού σχεδιασμού των τάξεων θα πρέπει να είναι η μεγίστη κατανόηση της ομιλίας 

εκ μέρους όλων των μαθητών. 
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16. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Η παρούσα μελέτη χρησιμοποίησε μια έγκυρη και αξιόπιστη κλίμακα αυτό- 

εκτίμησης, το «Δείκτη Φωνητικής Δυσχέρειας» (VHI), για να μελετήσει τα προβλήματα 

φωνής των νηπιαγωγών και των νοσηλευτών/νοσηλευτριών. Κατόπιν, τα προβλήματα 

αυτά συσχετίστηκαν με ορισμένους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να επηρεάσουν τη 

φωνή. Η παρούσα μελέτη υποστηρίζει τα υπάρχοντα ήδη δεδομένα, ότι δηλαδή η 

διδασκαλία αποτελεί επάγγελμα υψηλού κινδύνου όσον αφορά την εμφάνιση φωνητικών 

προβλημάτων. Η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό αυτό, ιδιαίτερα, για τους 

νηπιαγωγούς στην Ελλάδα, οι οποίοι στη μελέτη αυτή έδειξαν, ότι είναι ενήμεροι των 

φωνητικών προβλημάτων τους. Ένας μείζων παράγων που έχει να κάνει με τα 

προβλήματα φωνής των νηπιαγωγών είναι η μεγάλη ένταση της φωνής. Άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη φωνή είναι η γαστροοισοφαγική 

παλινδρόμηση, η ελλιπής ενυδάτωση και οι φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού 

συστήματος.  

 Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν, ότι η φωνή  των νηπιαγωγών αποτελεί το κύριο 

εργαλείο στην εκπαίδευση των παιδιών. Έτσι λοιπόν, τα προβλήματα φωνής που 

παρουσιάζουν μπορεί να παρεμβαίνουν στην αποτελεσματικότητα ή/και στην απόδοση 

της εργασίας τους (Roy et al., 2004). Εάν οι δάσκαλοι χάσουν την ικανότητα τους να 

επικοινωνούν αποτελεσματικά, τότε θα επηρεαστεί και η απόδοση των μαθητών.  

Οι νηπιαγωγοί μπορούν να θεωρηθούν ως οι «αθλητές της φωνής». Όπως οι 

αθλητές παρουσιάζουν συχνότερα τραυματισμούς στους ώμους, στα γόνατα και στην 

πλάτη σε σχέση με τους μη αθλητές, έτσι και οι νηπιαγωγοί έχουν περισσότερα φωνητικά 

προβλήματα σε σχέση με άτομα που δε χρησιμοποιούν τόσο πολύ ή τόσο δυνατά τη 

φωνή τους. 

Αν και οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται επαγγελματίες φωνής, πολλοί λίγοι έχουν 

λάβει συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιούν σωστά τη φωνή τους μέσα στην τάξη. 

Είναι πράγματι εκπληκτική η απουσία φωνητικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στους 

εκπαιδευτικούς. Τα προβλήματα φωνής των εκπαιδευτικών χρήζουν μεγάλης προσοχής, 

λόγω των μεγάλων φωνητικών απαιτήσεων της εργασία τους και λόγω του ότι η 
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φωνητική ικανότητα αποτελεί μια παραμελημένη παράμετρο και στην επιλογή καριέρας 

και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

      Η δυνατή φωνή χρησιμοποιείται συχνά για να τραβάει την προσοχή των 

μαθητών, αλλά μπορεί να υπάρχουν και καλύτεροι τρόποι που το επιτυγχάνουν. Ένας 

από αυτούς είναι να χρησιμοποιεί κανείς μη φωνητικά σημάδια, όταν απευθύνεται στους 

μαθητές, για να τραβάει την προσοχή τους και να διατηρεί την πειθαρχία. Εάν πρέπει 

κανείς να μιλήσει σε ένα μαθητή που συμπεριφέρεται ανάρμοστα, είναι καλύτερο να τον 

πλησιάσει και να του μιλήσει σιγά (Roy et al. 2001 & Chan 1994). Η παρατεταμένη 

χρήση μη συμβατικών φωνητικών ήχων όπως ψιθυρισμάτων, γρυλισμάτων, φωνών 

απομίμησης ζώων ή ήχων μηχανών, μπορούν να βλάψουν τις φωνητικές χορδές. Εάν οι 

νηπιαγωγοί πρέπει να παράγουν ειδικούς φωνητικούς ήχους κατά τη διδασκαλία, πρέπει 

να είναι σίγουροι, ότι χρησιμοποιούν μια τεχνική που ελαχιστοποιεί την μυϊκή τάση και 

κατάχρηση της φωνής (Roy et al., 2001). Επιπλέον, ο χρήστης φωνής πρέπει να είναι 

ενήμερος για τις φωνητικές συνήθειες που προάγουν την κακή χρήση ή κατάχρηση του 

μηχανισμού της φωνής και πρέπει να έχει εναλλακτικές λύσεις για να αποφεύγει την 

κακή φωνητική συμπεριφορά (Schneider & Sataloff, 2007). 

Η φωνητική εκπαίδευση αποτελεί μία από τις προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων φωνής, είτε μέσω της έμμεσης εκπαίδευσης φωνητικής υγιεινής είτε 

μέσω άμεσης φωνητικής εκπαίδευσης με τη χρήση ασκήσεων. Η φωνητική εκπαίδευση 

στοχεύει στο να προλαμβάνει τα προβλήματα πριν να εμφανιστούν ή πριν να 

προκαλέσουν άλλα σοβαρότερα προβλήματα (Ilomäki, Mäki & Laukkanen, 2005). Oι 

Smith et al. (1997) αναφέρουν, ότι οι συμβουλές που δίδονται για την υγιεινή της φωνής 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους μπορεί να είναι χρήσιμες για τη μείωση της 

φωνητικής κόπωσης, του βράγχους φωνής και άλλων συμπτωμάτων που έχουν σχέση με 

τη διδασκαλία. Κάτι που προτείνουν είναι η ενσωμάτωση της φωνητικής υγιεινής στην 

εκπαίδευση των δασκάλων. Οι Morton & Watson (2001) κρίνουν απαραίτητη την 

ύπαρξη ενός τέτοιου μαθήματος σε όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε 

δασκάλους/δασκάλες, διότι μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να πληροφορηθούν ότι είναι 

ευπρόσβλητοι σε προβλήματα φωνής. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της καριέρας των 

δασκάλων χρειάζεται συνεχής ενημέρωση που να ενισχύει αυτά που αρχικά έμαθαν. Οι 

Munier & Kinsellα (2008) αναφέρουν ότι για να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης 
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φωνητικών προβλημάτων πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι πιθανοί παράγοντες 

κινδύνου, όπως είναι η ηλικία των μαθητών, ο φόρτος εργασίας και οι ευκαιρίες για 

περιόδους φωνητικής ανάπαυσης. Οι ίδιοι επίσης αναφέρουν ότι πρέπει να ληφθεί 

μέριμνα, ούτως ώστε να παρέχεται στους δασκάλους επίσημη φωνητική εκπαίδευση. 

Οι de Jong et al. (2006) αναφέρουν, ότι η φωνητική δοκιμασία ανίχνευσης 

προβλημάτων φωνής κατά την έναρξη της εκπαίδευσης επαγγελματιών της φωνής,  

καθώς και η φροντίδα φωνής όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αλλά και κατά 

τη διάρκεια ολόκληρης της σταδιοδρομίας, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μείωση 

των επαγγελματικών διαταραχών φωνής. Όλοι οι νηπιαγωγοί θα πρέπει να λαμβάνουν 

μια πλήρη φωνητική αγωγή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, για να μπορούν να 

ελέγχουν τη φωνή τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τη χρειάζονται όχι μόνο για 

αυτούς τους ίδιους αλλά επίσης και για να είναι σε θέση να καταστήσουν τη φωνή τους 

ένα χρήσιμο εργαλείο σε μια περίοδο που τα παιδιά βρίσκονται σε μια τόσο ευαίσθητη 

ηλικία που η επιθυμία μάθησης βρίσκεται στην κορύφωσή της (Fritzell, 1996). 

Καθώς η επίδραση που έχουν τα προβλήματα φωνής σε ένα άτομο εξαρτάται από 

το πώς το άτομο αυτό αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, πώς αντιδρά και πώς προσαρμόζεται 

σε αυτό, η αυξημένη συναίσθηση των προβλημάτων φωνής και η γνώση της προστασίας 

της φωνής μπορεί να οδηγήσει κάποιον στην καλύτερη φροντίδα της. Όταν οι 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίσουν πρώιμα φωνητικά συμπτώματα, π.χ. ελαφριά φωνητική 

κόπωση μετά το πέρας της εργασίας ή κάποιο άλλο είδος μικρού και όχι τόσο σοβαρού 

προβλήματος και αντιδράσουν με φωνητική ανάπαυση, αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να 

προστατεύσουν τη φωνή τους. Όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν αρκετές γνώσεις για τη 

φωνή,  μπορούν ν’ αναγνωρίσουν νωρίτερα τα συμπτώματα που προκαλεί η κακή χρήση 

της. Η επιτυχής θεραπεία εξαρτάται από την έγκαιρη αναγνώριση των φωνητικών 

συμπτωμάτων (Ilomaki et al., 2005). 

Σε αρκετές μελέτες έχει αποδειχθεί, ότι η διδασκαλία δημιουργεί προβλήματα 

φωνής. Ως εκ τούτου, σε πολλές μελέτες έχει αναφερθεί η σημασία που έχουν τα 

προγράμματα πρόληψης ή θεραπείας για εκπαιδευτικούς με προβλήματα φωνής (Roy et 

al. 2004, Smith et al. 1998, Kooijman et al. 2006, Munier & Kinsella 2008, Morton & 

Watson 1998). O Chan (1994) ερεύνησε την αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος φωνητικής υγιεινής σχεδιασμένου για νηπιαγωγούς και βρήκε ότι 
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παρουσίασαν βελτίωση στη φωνή τους, όταν μείωναν αισθητά τις καθημερινές 

φωνητικές καταχρήσεις, όταν εφάρμοζαν κάποια συγκεκριμένη στρατηγική για να 

διατηρήσουν την πειθαρχία μέσα στην τάξη και όταν μείωναν τη χρήση της φωνής τους 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.  

Τα φωνητικά προβλήματα των δασκάλων έχουν αντίκτυπο στην απόδοση της 

εργασίας τους και λόγω της πιθανής απουσίας τους από τη δουλειά, αυξάνουν δε την 

πίεση που αισθάνονται όταν είναι άρρωστοι και έχουν πρόβλημα να ακουστούν μέσα 

στην τάξη. Ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα απαιτεί ένα πρόγραμμα, όπου οι διαταραχές 

φωνής προλαμβάνονται και οι υπάρχουσες θεραπεύονται. Οι Sala et al. (2001) 

αναφέρονται σε ένα πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνει προσωπική 

φροντίδα φωνής και μείωση των επιπέδων θορύβου σε νηπιαγωγεία. Η προσωπική 

φροντίδα φωνής περιλαμβάνει (1) τη χορήγηση εργονομικής γνώσης για τη μείωση των 

παραγόντων κινδύνου που είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση φωνητικών διαταραχών, (2) 

τη φωνητική εκπαίδευση ατόμων που εργάζονται σε νηπιαγωγεία, και (3) την εφαρμογή 

δοκιμασιών ανίχνευσης φωνητικών διαταραχών σαν μέρος της επαγγελματικής 

δραστηριότητας φροντίδας φωνής. Η μείωση του επιπέδου θορύβου περιλαμβάνει (1) τον 

καθορισμό της ορθής ακουστικής που είναι απαραίτητη στα νηπιαγωγεία και τη 

δημιουργία ενός οδηγού για το πώς θα πρέπει να είναι η ακουστική του χώρου, (2) την 

ενημέρωση αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις για την επίδραση του θορύβου στους 

ανθρώπους, και (3) την εφαρμογή κατάλληλης ακουστικής σε νέα νηπιαγωγεία και σε 

νηπιαγωγεία που πρόκειται να ανακαινιστούν. 

Οι Morton & Watson (2001) προτείνουν να δημιουργηθεί σύνδεση μεταξύ του 

τομέα της υγείας και του τομέα της εκπαίδευσης με σκοπό να διευκολυνθεί η παραπομπή 

των εκπαιδευτικών με προβλήματα φωνής σε ειδικούς π.χ. ωτορινολαρυγγολόγους και 

λογοθεραπευτές, ούτως ώστε να αντιμετωπίζεται το πρόβλημά τους εγκαίρως. Οι Munier 

& Kinsella (2008) αναφέρουν και αυτοί, ότι άλλα μέτρα που μπορεί να βοηθήσουν στην 

πρόληψη ή στην ελάττωση της επίδρασης των φωνητικών διαταραχών είναι η εκ μέρους 

των δασκάλων βελτιωμένη αντίληψη των συμπτωμάτων διαταραχών φωνής και η 

έγκαιρη παραπομπή τους σε λογοθεραπευτή ή σε ωτορινολαρυγγολόγο για όσους 

αναφέρουν ότι έχουν κάποια συμπτώματα.  
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Η τροποποίηση της διατροφής έχει μεγάλη σημασία στην περίπτωση που κάποιος 

υποφέρει από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Περιλαμβάνει την αποφυγή ουσιών που 

ελαττώνουν τον τόνο του άνω και του κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα όπως το 

οινόπνευμα, η μέντα, οι λιπαρές τροφές, η σοκολάτα και η καφεΐνη. Ακόμα, γίνεται 

σύσταση στους  ασθενείς να αποφεύγουν τις όξινες τροφές, οι οποίες ερεθίζουν και 

προκαλούν φλεγμονή. Οι τροφές αυτές περιλαμβάνουν ορισμένα φρούτα, τομάτες, 

καυτερές σάλτσες και πικάντικες τροφές. Σύμφωνα με τους Preciado-Lopez et al. (2008) 

o καφές και άλλα ποτά που περιέχουν καφεΐνη επιδεινώνουν τη γαστροοισοφαγική 

παλινδρόμηση, φαίνεται να μεταβάλουν τις εκκρίσεις και κάνουν κάποια άτομα να 

καθαρίζουν συχνά το λαιμό τους. Σε ό,τι αφορά τη θεραπεία οι ασθενείς ενθαρρύνονται 

να τρώνε μικρότερα γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας αντί λίγων μεγάλων γευμάτων 

και να αποφεύγουν να είναι σε ύπτια θέση για τρεις ώρες μετά το φαγητό. Η προσεκτική 

διατροφή και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής έχουν ως αποτέλεσμα τη σαφή βελτίωση των 

συμπτωμάτων παλινδρόμησης. Αν και η παλινδρόμηση ανταποκρίνεται στην 

τροποποίηση της διατροφής και του τρόπου ζωής, υπάρχουν πολλοί ασθενείς που 

χρειάζονται και φάρμακα για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (Franco & 

Andrus, 2007).  

Οι αρμόδιοι φορείς της εκπαίδευσης ευθύνονται για την ευημερία των υπαλλήλων 

τους.  Ένα μέρος της ευθύνης αυτής είναι να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τη σημασία που 

έχει η προστασία της φωνής γι’ αυτούς που εργάζονται ως εκπαιδευτικοί. Πρέπει να είναι 

προετοιμασμένοι να δίνουν πληροφορίες σχετικές με ζητήματα φωνής και να παρέχουν 

υποστήριξη στα άτομα εκείνα που χρειάζονται βοήθεια (Morton & Watson, 2001). Οι 

γιατροί και οι υπεύθυνοι των εκπαιδευτικών υπηρεσιών πρέπει να είναι ενήμεροι και να 

συνεργάζονται στενά σε θέματα που έχουν σχέση με τις φωνητικές απαιτήσεις που 

επωμίζονται οι εκπαιδευτικοί. Στην παρούσα μελέτη ένα πολύ σημαντικό βήμα θα είναι 

να αναφερθούν οι επαγγελματικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι νηπιαγωγοί στους 

υπεύθυνους της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ούτως ώστε να 

δοθεί η δέουσα προσοχή στο σχεδιασμό των τάξεων, για να βελτιωθεί η ακουστική των 

αιθουσών και για να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν τη φωνή. 

Θα ήταν χρήσιμο να γίνουν κι άλλες μελέτες στην Ελλάδα, οι οποίες θα βοηθήσουν στην 

κατανόηση των προβλημάτων φωνής που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, όπως και 
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στην κατανόηση των παραγόντων κινδύνου που μπορεί να είναι υπεύθυνοι για τα 

προβλήματα αυτά.  
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17. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στη μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε μια δια-πολιτισμική προσαρμογή και 

αξιολόγηση του «Δείκτη Φωνητικής Δυσχέρειας» (VHI) στην Ελληνική γλώσσα. 

Χρησιμοποιώντας το VHI πραγματοποιήθηκε μία μελέτη ομάδας ατόμων υψηλού 

κινδύνου, τα οποία ήταν νηπιαγωγοί, για να  καθοριστούν οι παράγοντες κινδύνου που 

αφορούν τα φωνητικά προβλήματα στην ομάδα αυτή. Εξετάστηκαν οι παράγοντες 

κινδύνου όπως καθορίστηκαν από μια προκαταρτική ομαδική συνέντευξη και από 

προηγούμενες διεθνείς έρευνες  σε σχέση με το VHI. Oι παράγοντες κινδύνου υπεύθυνοι 

για τις διαταραχές φωνής των νηπιαγωγών έχουν πρωτίστως σχέση με το φυσικό και το 

συναισθηματικό τρόπο που χρησιμοποιούν τη φωνή τους. Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 

είναι άμεσοι και έμμεσοι.  Οι άμεσοι παράγοντες είναι η δυνατή φωνή και ο χρόνος της 

ομιλίας στο τηλέφωνο. Οι έμμεσοι παράγοντες περιλαμβάνουν συμπτώματα 

παλινδρόμησης και άλλα προβλήματα υγείας όπως φλεγμονές του ανώτερου 

αναπνευστικού συστήματος. Η έλλειψη ενυδάτωσης αποτελεί επίσης σημαντικό έμμεσο 

παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τη φωνή. Οι φλεγμονές του ανώτερου 

αναπνευστικού συστήματος, τα συμπτώματα της παλινδρόμησης και η διάρκεια ομιλίας 

στο τηλέφωνο βρέθηκαν επίσης ότι έχουν σχέση με την εμφάνιση διαταραχών φωνής 

στους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες. 

Σε κάποια μελλοντική μελέτη, η διερεύνηση φωνητικών προβλημάτων σε 

δασκάλους της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα θα 

παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι επίσης πολύ χρήσιμο να γίνουν μετρήσεις 

θορύβου σε μεγαλύτερο αριθμό τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  
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18. ΣΥΝΟΨΗ 
 

Σκοπός  

Η μελέτη ύπαρξης προβλημάτων φωνής σε νηπιαγωγούς στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Μεθοδολογία  

Στη μελέτη για τη μετάφραση και την πολιτισμική προσαρμογή του VHI από την 

Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική έλαβαν μέρος 67 άτομα με προβλήματα φωνής. Την 

ομάδα ελέγχου απετέλεσαν 79 άτομα χωρίς προβλήματα φωνής. Στη συνέχεια, ο 

προσαρμοσμένος στην Ελληνική γλώσσα «Δείκτης Φωνητικής Δυσχέρειας» (VHI) και 

το «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» δόθηκαν σε δείγμα 200 νηπιαγωγών σε 

νηπιαγωγεία του Ηρακλείου Κρήτης, εκ των οποίων συμπληρώθηκαν τα 151 (75,5%), 

ενώ για την ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν 102 νοσηλευτές/νοσηλεύτριες που 

υπηρετούσαν σε διάφορα τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

Κρήτης. Επίσης, έγιναν μετρήσεις θορύβου σε νηπιαγωγεία του Ηρακλείου Κρήτης για 

να εξεταστεί η ένταση του θορύβου μέσα στις τάξεις. Η συλλογή των δεδομένων έγινε 

από το Μάιο του 2007 έως και τον Ιούνιο του 2008. Την όλη μελέτη ενέκρινε η Επιτροπή 

Ηθικής και Δεοντολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Αποτελέσματα  

Η Ελληνική μετάφραση του VHI είναι μια έγκυρη και αξιόπιστη εκτίμηση της 

αντίληψης που έχουν οι ίδιοι οι ασθενείς για τη διαταραχή της φωνής τους. Στη μελέτη 

αυτή το ελληνικό VHI έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της ομάδας 

διαταραχών φωνής και της ομάδας ελέγχου.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί είχαν υψηλότερη βαθμολογία στις 

δύο υποκλίμακες του VHI, τη φυσική (VHI 11-20) και τη συναισθηματική (VHI 21-30), 

καθώς επίσης και στη συνολική βαθμολογία (VHI 1-30) σε σχέση με τους νοσηλευτές/ 

νοσηλεύτριες.  

Υπάρχει διαφοροποίηση σε ορισμένους παράγοντες που μπορεί να είναι 

υπεύθυνοι για την εμφάνιση προβλημάτων φωνής στους νηπιαγωγούς και στους 

νοσηλευτές/νοσηλεύτριες. Οι παράγοντες αυτοί για τους νηπιαγωγούς έχουν σχέση 

περισσότερο με τη χρήση φωνής ενώ για τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες έχουν σχέση 

περισσότερο με την υγιεινή της φωνής.  
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Οι παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τη φωνή των νηπιαγωγών είναι άμεσοι 

και έμμεσοι.  Άμεσοι παράγοντες είναι η δυνατή φωνή και ο καθημερινός χρόνος ομιλίας 

στο τηλέφωνο. Έμμεσοι παράγοντες είναι η παλινδρόμηση, οι φλεγμονές του ανώτερου 

αναπνευστικού συστήματος και η έλλειψη επαρκούς ενυδάτωσης. Ο καθημερινός χρόνος 

ομιλίας στο τηλέφωνο, η παλινδρόμηση και οι φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού 

συστήματος βρέθηκαν επίσης να επηρεάζουν τη φωνή των νοσηλευτών/νοσηλευτριών.  

Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή του VHI στην Ελληνική γλώσσα παρέχει ένα πρόσθετο έγκυρο 

εργαλείο στον κλινικό για να μπορέσει να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς 

αντιλαμβάνονται το πρόβλημα της φωνής τους. Περαιτέρω χρήση του «Δείκτη 

Φωνητικής Δυσχέρειας» (VHI) είναι δυνατόν να παρέχει έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα 

για την έκβαση μιας θεραπείας, όταν χρησιμοποιείται πριν και μετά τη θεραπεία.  

Σύμφωνα με τον προσαρμοσμένο στην Ελληνική Γλώσσα «Δείκτη Φωνητικής 

Δυσχέρειας» (VHI), οι νηπιαγωγοί παρουσιάζουν περισσότερα προβλήματα φωνής σε 

σχέση με τους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες, όπως αναφέρουν οι ίδιοι. Οι νηπιαγωγοί 

χρησιμοποιούν τη φωνή τους πιο έντονα στον εργασιακό τους χώρο σε σχέση με τους 

νοσηλευτές/νοσηλεύτριες. Για την ύπαρξη προβλημάτων φωνής στους νηπιαγωγούς 

επιβαρυντικό ρόλο παίζουν εκτός από τη δυνατή ένταση της φωνής και παράγοντες 

κινδύνου όπως η έλλειψη επαρκούς ενυδάτωσης, η παλινδρόμηση και οι φλεγμονές του 

ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.  
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19. ABSTRACT 
 

Aim 

The study of voice problems in kindergarten teachers in Heraklion, Crete. 

Methodology 

In the study for the translation and the cultural adaptation of the VHI from 

English into Greek 67 subjects with voice problems participated. The control group 

consisted of 79 subjects without voice problems. Then, the Greek VHI and the 

“Professional Voice Profile” were given to a sample of 200 kindergarten teachers in 

Heraklion, Crete, of which 151 were filled in (75,5%). For the control group 102 nurses 

were used, who served at various Departments at the University Hospital of Heraklion, 

Crete. In addition, noise measurements were carried out in kindergartens in Heraklion, 

Crete in order to examine the level of noise in the classrooms. The collection of data took 

place between May 2007 and June 2008.  The study was approved by the Ethics and 

Deontology Committee of the Medical School of the University of Crete, Greece. 

Results 

The Greek translation of the VHI is a valid and reliable assessment of patients’ 

self-perception of voice handicap. In this study, a control group and a voice-disordered 

group demonstrated that the Greek VHI significantly discriminated between the two 

groups of subjects. 

 The results showed that kindergarten teachers had higher VHI scores in the 

physical and the emotional subscales, as well as, in the total sum of the VHI as compared 

to nurses.  

 There is a difference in certain factors that may be responsible for the appearance 

of voice problems in kindergarten teachers and in nurses. Regarding kindergarten 

teachers these factors are more related to voice use, whereas for the nurses they are more 

related to vocal hygiene. 

 The risk factors that affect the voice of kindergarten teachers are direct and 

indirect. The direct factors are loud voice and the time spent on the phone daily. The 

indirect factors are reflux, infections of the upper respiratory tract, and lack of adequate 
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hydration. The time spent on the phone daily, reflux and infections of the upper 

respiratory tract were also found to affect the voice of nurses.  

Conclusions 

Application of the Greek VHI provides an additional valid tool for the clinician to 

understand the manner in which patients perceive their voice problem. Further work with 

the Greek VHI may show that this assessment tool can provide valid and reliable 

outcome data when used before and after treatments. 

 According to the Greek VHI, kindergarten teachers present more self-reported 

voice problems as compared to nurses. Kindergarten teachers use their voice more 

intensely at work as compared to nurses. Apart from loud voice use by kindergarten 

teachers that contributed to voice problems, additional risk factors were lack of adequate 

hydration, reflux and  infections of the upper respiratory tract.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Μέθοδος Γνωστικής Διαδικασίας 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Τροποποίηση του VHI  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Μετάφραση του VHI 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Κλίμακα Αυτοεκτίμησης της Φωνής 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής και Ελληνική Εκδοχή του VHI 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – Πίνακες Ομαδικής Συνέντευξης (Focus Group) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ – Τροποποιήσεις στο «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Μέθοδος Γνωστικής Διαδικασίας 
 

 
 
 
Γενική Εντύπωση 

 

1. Οι ερωτήσεις είναι 
γενικά ξεκάθαρες, εύκολες να τις 

καταλάβετε, εύκολες να τις 
απαντήσετε; 

2. Αυτή η μέτρηση είναι σχετική 
με την κατάστασή σας σε γενικές 
γραμμές; (Οι ερωτήσεις έχουν 

νόημα για σας; Είναι σημαντικές;) 

3. Οι ερωτήσεις είναι 
ξεκάθαρες και εύκολες να 

τις καταλάβετε; 
 

4. Είναι εύκολο να ακολουθήσετε τη 
μορφή (του ερωτηματολογίου);  

(Είναι εύκολο να το συμπληρώσετε 
μόνος/η σας;) 

Άτομο 1 Ναι Ναι Ναι Ναι 
Άτομο 2 Ναι Ναι Ναι Ναι 
Άτομο 3 Ναι Ναι Ναι Ναι 
Άτομο 4 Ναι Ναι Ναι Ναι 
Άτομο 5 Σε γενικές γραμμές ναι Βέβαια, ναι Σε γενικές γραμμές ναι Ναι, είναι εύκολο 
Άτομο 6 Ναι Ναι Ναι Ναι, πολύ εύκολο 
Άτομο 7 Ναι, βέβαια Απόλυτα, ναι Ναι Ναι 
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Οδηγίες 
 
Αυτές είναι φράσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει για να περιγράψουν τη φωνή τους και τις επιπτώσεις της φωνής τους στη ζωή τους. 

 
Είχατε κάποια δυσκολία 
να καταλάβετε αυτή την 

πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η 
πρόταση για σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική με 
την κατάστασή σας;

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι Κατανοητό Όχι Ναι  
Άτομο 2 Όχι Κατανοητό Όχι Ναι  
Άτομο 3 Όχι Κατανοητό Όχι Ναι  
Άτομο 4 Όχι Κατανοητό Όχι Ναι  
Άτομο 5 Όχι Κατανοητό Όχι Ναι  
Άτομο 6 Όχι Κατανοητό Όχι Ναι  

Άτομο 7 Όχι 

Πως αισθάνονται τη φωνή 
τους αυτοί που έχουν 
κάποιο πρόβλημα με τη 

φωνή τους 

Όχι Ναι  

 
Κυκλώστε την απάντηση που υποδηλώνει πόσο συχνά έχετε την ίδια εμπειρία. 0: ποτέ, 1: σχεδόν ποτέ, 2: μερικές φορές, 3: σχεδόν πάντα, 4: πάντα 

 
Είχατε κάποια δυσκολία 
να καταλάβετε αυτή την 

πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η 
πρόταση για σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική με 
την κατάστασή σας;

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι Κατανοητό Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι Κατανοητό Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 3 Όχι Κατανοητό Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 4 Όχι Κατανοητό Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 5 Όχι Κατανοητό Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 6 Όχι Κατανοητό Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 7 Όχι Κατανοητό Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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Μέρος Ι – Λειτουργική υποκλίμακα (VHI 1-10) 
 

 
1. Η φωνή μου δυσκολεύει τους ανθρώπους να με ακούσουν. 

 
Είχατε κάποια δυσκολία 
να καταλάβετε αυτή την 

πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η 
πρόταση για σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική με 
την κατάστασή σας;

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 3 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 5 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι Ρωτάνε ‘γιατί η φωνή είναι 
έτσι;’ Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
 
2. Οι άνθρωποι έχουν δυσκολία να με καταλάβουν μέσα σε ένα δωμάτιο με θόρυβο. 

 
Είχατε κάποια δυσκολία 
να καταλάβετε αυτή την 

πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η 
πρόταση για σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική με 
την κατάστασή σας;

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 3 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι  Όχι Ναι Συχνά – το σχεδόν πάντα είναι πιο 
δυνατό από το συχνά 

Άτομο 6 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 7 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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3. Η οικογένεια μου έχει δυσκολία να με ακούει όταν τους καλώ μέσα στο σπίτι. 

 
Είχατε κάποια δυσκολία 
να καταλάβετε αυτή την 

πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η 
πρόταση για σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική με 
την κατάστασή σας;

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 3 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι 
Να είμαι στο ίδιο δωμάτιο 
ή σε άλλο δωμάτιο; (αν 
υπάρχει θόρυβος;) 

Με διευκρίνιση-
ερώτηση με 2 κλάδους 
(με οπτική επαφή και 

χωρίς) 

Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 7 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

 
4. Χρησιμοποιώ το τηλέφωνο λιγότερο συχνά  από όσο θα ήθελα. 

 
Είχατε κάποια δυσκολία 
να καταλάβετε αυτή την 

πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η 
πρόταση για σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική με 
την κατάστασή σας;

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 2 Ναι  
‘Δεν χρησιμοποιώ το 
τηλέφωνο τόσο συχνά 

όσο θα ήθελα’ 
Ναι Οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 

ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 5 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 6 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι 

Έχω την ανάγκη να μιλήσω 
με κάποιον που δεν ξέρω 
και δεν μπορώ λόγω του 
προβλήματος της φωνής 

Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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5. Έχω την τάση να αποφεύγω ομάδες ανθρώπων εξαιτίας της φωνής μου. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 2 Όχι Όταν είμαι σε κάποια συγκέντρωση, 
με κάποια παρέα Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Όχι Παρέα Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι 
Μια παρέα ανθρώπων (5-10 άτομα). 
Αποφεύγω γιατί δεν θέλω να ακουστώ, 

δεν θέλω να φωνάξω 
Όχι Ναι Συχνά 

Άτομο 6 Όχι Πολλοί άνθρωποι μαζί, 4-5 άνθρωποι Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι 

Ομάδες ανθρώπων-όταν τους γνωρίζω 
για πρώτη φορά (επαγγελματικά και 
κοινωνικά). Ντρέπομαι η χροιά της 

φωνής μήπως βγει άσκημη 

Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

 
6. Μιλάω με φίλους, γείτονες ή συγγενείς λιγότερο συχνά εξαιτίας της φωνής μου. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι Συναναστροφές με τους ανθρώπους Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 3 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι  

Λιγότερο συχνά αλλά 
και η διάρκεια της 

ομιλίας είναι σημαντική. 
Συχνότητα και διάρκεια 

Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι Ανάλογα με το πόσο κουρασμένη 
είμαι Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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7. Οι άνθρωποι μου ζητούν να επαναλαμβάνω αυτά που λέω όταν μιλάμε πρόσωπο με πρόσωπο. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 3 Όχι Σε ένα δωμάτιο Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 5 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 6 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 7 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

 
8. Οι δυσκολίες της φωνής μου περιορίζουν την προσωπική και την κοινωνική μου ζωή. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Όχι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Όχι Αποφεύγω να πάω στο καφενείο για 
να μην κουράζεται η φωνή Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 4 Όχι 

Η δυσκολία της φωνής μου με 
περιορίζει να κάνω πράγματα που θα 
έκανα αν δεν υπήρχε η δυσκολία της 

φωνής 

Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι 
Προσωπική ζωή-να κάνω κάτι που μου 
αρέσει. Κοινωνική ζωή-σε σχέση με 

τους άλλους ανθρώπους 
Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι 
Έχω περιοριστεί κοινωνικά και 

αποφεύγω να έρθει σε επαφή με κόσμο 
εύκολα 

Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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9. Αισθάνομαι ότι μένω εκτός συζητήσεων εξαιτίας της φωνής μου. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Όχι Προτιμάω να μην μιλήσω σε μία 
συζήτηση λόγω κούρασης της φωνής Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι Δεν συμμετέχω όσο θα ήθελα να 
συμμετάσχω 

‘Δεν συμμετέχω στις 
συζητήσεις όσο θα 
ήθελα εξαιτίας της 

φωνής μου’ 

Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι 
Όταν είμαι έξω με παρέα δεν 

συμμετέχω τόσο σε συζητήσεις όσο θα 
ήθελα εξαιτίας της φωνής 

Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

 
10. Το πρόβλημα της φωνής μου, μου προκαλεί απώλεια εισοδήματος. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Όχι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι Θα είχα πρόβλημα στην εργασία Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Όχι Δεν βασίζομαι στη φωνή για να 
κλείσω κάποια δουλειά Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 4 Όχι  Όχι Όχι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 5 Όχι Χάνω μεροκάματο Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 6 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι 

Δεν μπορώ να πιάσω δουλειά έξω και 
χρειάζομαι γυναίκα στο σπίτι να με 

βοηθάει, δεν μπορώ να σηκώσω βάρος 
ή να κουραστώ πολύ 

Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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Μέρος ΙΙ – Φυσική υποκλίμακα (VHI 11-20) 
 

1. Όταν μιλάω μου κόβεται η αναπνοή. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 3 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι Δεν μου φτάνει η αναπνοή για να 
ολοκληρώσω την πρόταση μου Όχι Ναι Καμιά φορά 

Άτομο 6 Όχι Αν μιλήσω σε έντονο βαθμό πρέπει να 
πιω νερό για να συνεχίσω Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι Όταν μιλάω πολύ δεν έχω φωνή και 
αναπνοή (δεν έχω αέρα να μιλήσω) Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

 
2. Ο ήχος της φωνής μου ποικίλλει κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι Διαφορετική φωνή Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Όχι Αν κουράζεται και αν αλλάζει η φωνή 
ξαφνικά (αν αρχίζει να αλλοιώνεται) Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 4 Όχι Αλλάζει σε διαστήματα της ημέρας Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι Είναι διαφορετικό το χρώμα και η 
ένταση της φωνής 

Ήχος (χαρακτηριστικά – 
ένταση και χροιά της 

φωνής) 
Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι Άλλες φορές μιλάω χωρίς κούραση Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι Αλλάζει η χροιά και η ένταση κατά τη 
διάρκεια της ημέρας Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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3. Οι άνθρωποι ρωτούν ‘Τι έχει η φωνή σου;’ 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 3 Όχι Αν έχει αλλάξει η φωνή Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 4 Όχι  Όχι Όχι (για κάποιον 
άλλον όμως είναι) Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι Τι πρόβλημα έχει η φωνή σου; Γιατί 
μιλάς έτσι; Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 7 Όχι  όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

 
4. Η φωνή μου ακούγεται τριγμώδης και ξερή. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι Σαν να ξεραίνεται, σαν να τρίζει Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 2 Όχι Βραχνάδα (πολλοί ήχοι μαζί), σαν να 
τρίζει Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Όχι Αν κάνει τρέμουλο και πάει προς ξερή 
(σαν να τρίζει) Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 4 Όχι Βραχνή (σαν να τρίζει) Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Στο τριγμώδης Τριγμώδης – ‘Ο ήχος δεν έχει μία 
συνέχεια, σπάει και ξανασυνεχίζει’ Σπαστή; Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι, λίγο Τριγμώδης – γίνεται πιο μπάσα η 
φωνή, χοντραίνει Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι, ίσως 
Τριγμώδης – μια φωνή που δεν έχει 
τόση σταθερότητα. Ξερή – σαν να 
είναι λίγο τραχιά, σκληρή η φωνή 

Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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5. Αισθάνομαι ότι πρέπει να ζοριστώ για να βγει η φωνή μου. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι Να προσπαθώ να μιλήσω Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 3 Όχι Την ζορίζω για να βγάλω φωνή Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι Ζορίζομαι για να βγάλω την ένταση 
της φωνής, θέμα αναπνοής Όχι Ναι Συχνά 

Άτομο 6 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 7 Όχι Κούραση Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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6. Η καθαρότητα της φωνής μου είναι απρόβλεπτη. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι Δεν ξέρω πως θα βγει η φωνή μου Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 2 Ναι Έχει σχέση με τη φωνή 
Το πώς θα είναι η φωνή 

μου δεν είναι 
προβλέψιμο 

Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Ναι  

Δεν είναι προβλέψιμο το 
πόσο καθαρή θα είναι η 
φωνή μου μέσα στη 

μέρα 

Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 4 Όχι Δεν μπορώ να προβλέψω από πριν αν 
θα είναι καθαρή Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι 

Όταν ξεκινήσω μία φράση δεν είμαι 
σίγουρη ότι θα την ολοκληρώσω με 
την ποιότητα της φωνής που είχα 

σκοπό και που θα ήθελα. Καθαρότητα 
– να μην είναι βραχνή, να έχει 

μέταλλο, καλή ποιότητα 

Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Ναι Θα αναγκαστώ να σταματήσω Ένα πρόβλημα που δεν 
μπορεί να το προβλέψει Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι 

Καθαρότητα – η χροιά της φωνής 
μπορεί να μην είναι καθαρή, άτονη, 
χωρίς ήχο (δεν ξέρω πως θα βγει η 

φωνή – και στο τηλέφωνο) 

Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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7. Προσπαθώ να αλλάζω τη φωνή μου για να ακούγομαι διαφορετικά. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι Μιλάω συνέχεια το ίδιο Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 2 Όχι  Όχι Όχι (έβγαινε μόνη 
της η φωνή) Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Όχι Για να βγει πιο καλή Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι Για να ακουστώ από τους άλλους 

‘Προσπαθώ να αλλάζω 
τη φωνή μου για να 
ακούγομαι, για να 

ακουστώ’ 

Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι Για να μην ακουστώ χάλια προσπαθώ 
να μαζέψω τη φωνή Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

 
8. Καταβάλλω πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μιλάω. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Όχι Κάνω προσπάθεια για να με ακούσει ο 
άλλος πιο καθαρά Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι 

Όταν είμαι ξεκούραστη καταβάλλω 
λιγότερη προσπάθεια, αλλιώς 

περισσότερη, είναι σχετικό ανάλογα 
με την κόπωση της φωνής 

Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι Πιέζω την κοιλιά και το λαιμό για να 
βγει η φωνή Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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9. Η φωνή μου είναι χειρότερη το βράδυ. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι Γίνεται πιο βραχνή, σαν να έχει φλέμα Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι Βράδυ→ 8-9 Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 3 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 4 Όχι Μετά τις 7-8 / 12-1 Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι 
Όσο περνάει η μέρα είναι χειρότερη η 
φωνή, έχει να κάνει με την κόπωση 

της φωνής, βράδυ (8→11,12) 
Όχι Ναι Συχνά 

Άτομο 6 Όχι Βράδυ – 7,8 η ώρα Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι Ακούγεται χειρότερη το βράδυ. Βράδυ 
– 7,8 η ώρα το απόγευμα Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

 
10. Η φωνή μου εξαντλείται στη μέση της ομιλίας μου. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Όχι Δεν έχει ένταση για να μιλήσω όπως 
θέλω, αλλαγή τόνου Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 4 Όχι Στην πορεία της ομιλίας εξαντλείται η 
φωνή Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι Εξαντλείται-δεν με φτάνει η αναπνοή 
μου, σπάει η φωνή μου, δεν ακούγεται Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι Σταματάει, δεν έχω δύναμη να την 
συνεχίσω στον τόνο που θέλω Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι Δεν έχει την ίδια ένταση, υπάρχουν 
κενά και βάζω δύναμη για να μιλήσω Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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Μέρος ΙΙΙ – Συναισθηματική υποκλίμακα (VHI 21-30) 
 

1. Βρίσκομαι σε υπερένταση όταν μιλάω με άλλους εξαιτίας της φωνής μου. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι Νεύρα πιο παλιά Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Όχι Έχει σημασία τι νιώθει ο άλλος και γι’ 
αυτό είμαι σε υπερένταση Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι 
Υπερένταση-δυσανασχετώ όταν δεν με 
ακούνε, όταν δεν μπορώ να μιλήσω 
όσο θέλω, αυτό προκαλεί εκνευρισμό 

‘Δυσαρεστούμαι όταν 
αντιμετωπίζω 

προβλήματα στην 
ομιλία μου με τους 

άλλους’ 

Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι 
Νιώθω την ανάγκη να μιλήσω πιο 
δυνατά, να ζοριστώ για να πω αυτό 

που θέλω 
Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι Αισθάνομαι αγχωμένη Όχι Ναι (λίγο) Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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2. Οι άνθρωποι φαίνεται να εκνευρίζονται με τη φωνή μου. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 3 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι Εκνευρίζονται→υπερβολικό 

‘Οι άλλοι θυμώνουν που 
είναι έτσι άσκημη η 

φωνή μου’, φαίνεται να 
δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν την ομιλία 
μου 

Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 7 Όχι Θυμώνουν με τη φωνή μου Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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3. Βρίσκω ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα της φωνής μου. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι Δεν ρωτάνε Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 3 Όχι Μόνο οι φίλοι το καταλαβαίνουν Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 2 έννοιες 

1. Οι άλλοι άνθρωποι θεωρούν τη 
φωνή μου σαν φυσιολογική και όχι 
σαν πρόβλημα που προέκυψε μετά, 2. 
Εγώ τους λέω ότι έχω πρόβλημα με τη 
φωνή μου και αυτοί δεν το θεωρούν 

σαν σημαντικό πρόβλημα 

Καταλαβαίνουν  
αντιλαμβάνονται ή 

κατανοούν 
Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι Καταλαβαίνουν ότι κάτι έχω και μου 
το λένε Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι 

1. Συνήθως μου λένε ότι έχω 
φαρυγγίτιδα, ότι είμαι κρυωμένη, 2. 
Δεν μπορεί κάποιος να κατανοήσει το 
πρόβλημα της φωνής,, είναι αδιάφορος

Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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4. Το πρόβλημα της φωνής μου με αναστατώνει. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι Παλιά με αναστάτωνε η βραχνάδα Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 3 Όχι Με αγχώνει, δεν βγάζει το μέταλλο Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι Με αγχώνει, με προβληματίζει, η 
εξέλιξη του με επηρεάζει ψυχολογικά 

Όχι (ίσως μία 
διευκρίνιση παραπάνω) Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι Με ανησυχεί Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι Με αναστατώνει επειδή δεν μπορώ να 
εκφραστώ Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

 
5. Είμαι λιγότερο εξωστρεφής εξαιτίας του προβλήματος της φωνής μου. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 2 Όχι Όχι τόσο κοινωνική εξαιτίας του 
προβλήματος της φωνής 

Δεν θα ήμουν πολύ 
κοινωνική εξαιτίας του 
προβλήματος της φωνής 

Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Όχι Η συναναστροφή με τον κόσμο είναι 
λιγότερη από ότι θα έπρεπε Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 4 Όχι Λιγότερο κοινωνικός Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι, ίσως Εξωστρεφής – κοινωνική 
συμπεριφορά Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Εξωστρεφής;  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι 

Δεν μπορείς να είσαι πληθωρικός με 
κάποιον, δεν μπορείς να γελάσεις και 
να κλάψεις, σου κόβεται η αναπνοή. 
Είσαι πολύ κοινωνικός και δεν μπορείς 

να δείξεις τη χαρά σου 

Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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6. Η φωνή μου με κάνει να αισθάνομαι μειονεκτικά. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι Παλιά ήθελα να αποφεύγω να μιλάω 
γιατί με ρωτούσανε τι έχω Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 2 Όχι 
Δεν αισθανόμουν καλά για να 
συναναστρέφομαι με άλλους 

ανθρώπους 
Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Όχι Δεν νιώθω όμορφα σε σχέση με το πώς 
ήταν πριν η φωνή Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 4 Όχι Δεν μπορώ να συμμετέχω σε 
συζητήσεις όσο θα ήθελα Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι 
Αντιμετωπίζω προβλήματα κοινωνικά 
και προσωπικά σε σχέση με τους 

άλλους 
Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι Σε ανθρώπους που δεν τους γνωρίζω 
καλά (μειονεκτικά, κόμπλεξ) Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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7. Ενοχλούμαι όταν οι άνθρωποι μου ζητούν να επαναλάβω αυτό που είπα. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 3 Όχι Είναι κουραστικό για τη φωνή Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 4 Όχι  Όχι Όχι (για κάποιον 
άλλον όμως είναι) Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι (Διευκρίνιση) Ενοχλούμαι με τους άλλους ή με τον 
εαυτό μου; 

‘Πόσο συχνά σου 
ζητούν να 

επαναλαμβάνεις κάτι’, 
‘Ενοχλούμαι 
προσωπικά;’, 

‘Ενοχλούμαι με τους 
άλλους;’ 

Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι Δεν μου ζητούν να επαναλάβω Όχι Όχι (για άλλους 
όμως είναι) Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι Με ενοχλεί, με τσαντίζει, με 
στενοχωρεί Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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8. Αισθάνομαι αμηχανία όταν οι άνθρωποι μου ζητούν να επαναλάβω αυτό που είπα. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 

καταλάβετε αυτή 
την πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για 
σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι Γιατί να με ρωτάνε Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 2 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Όχι Πως θα το πάρει ο άλλος λόγω της 
φωνής Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 4 Όχι  Όχι Όχι , για άλλους 
όμως είναι  

Άτομο 5 Όχι 
Σας το είπα ‘πόσο καλύτερα να το πω;’ 

Γνώση της ανικανότητας να 
επαναλάβω με καλύτερο τρόπο 

Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 6 Όχι Δεν μου ζητούν να επαναλάβω Όχι Όχι , για άλλους 
όμως είναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι Αισθάνομαι αδέξια, λίγο ντροπή Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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9. Η φωνή μου με κάνει να αισθάνομαι ανίκανος/η. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 
καταλάβετε 
αυτή την 
πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 2 Όχι  
Η φωνή μου με κάνει να 
αισθάνομαι κουραστική 

προς τους άλλους 
Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Όχι Δεν μπορώ να αποδώσω στη δουλειά Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 4 Όχι  
Με κάνει να αισθάνομαι 
μειονεκτικά, ανίκανος 

να μιλήσω 
Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 5 Όχι 
Με κάνει ανίκανη στην εργασία μου και 
να ελέγχω τα παιδιά μου σε κάποιες 
στιγμές της οικογενειακής ζωής 

‘Ανίκανος να 
ανταπεξέλθω σε κάποιες 

καταστάσεις’ 
Ναι Συχνά 

Άτομο 6 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι Είναι δύσκολο να βοηθήσω και τον 
εαυτό μου και τους άλλους (χορός) Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
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10. Ντρέπομαι για το πρόβλημα της φωνής μου. 

 

Είχατε κάποια 
δυσκολία να 
καταλάβετε 
αυτή την 
πρόταση; 

Τι σημαίνει αυτή η πρόταση για σας; 

Θα διατυπώνατε εκ 
νέου αυτή την 

πρόταση; (Αν ναι, πώς 
θα τη διατυπώνατε;) 

Είναι αυτή η 
πρόταση σχετική 

με την 
κατάστασή σας; 

Αν οι επιλογές απαντήσεων δεν είναι 
ξεκάθαρες και σύμφωνες με αυτή την 
πρόταση, πώς θα τις διατυπώνατε; 

Άτομο 1 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 2 Όχι  

Αισθάνομαι 
διαφορετικά για το 
πρόβλημα της φωνής 

μου 

Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 3 Όχι Το άγχος δημιουργεί ντροπή για το 
πρόβλημα φωνής Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 4 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 5 Όχι Ντρέπομαι που είναι έτσι η φωνή μου Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 
Άτομο 6 Όχι  Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

Άτομο 7 Όχι 

Η φωνή είναι πολλά πράγματα (μπορεί 
να σε ηρεμήσει, οργή, μπορείς να 

καταλάβεις το επίπεδο του ανθρώπου). 
Φωνή στο ραδιόφωνο. Νιώθω ότι δεν 
είναι η φωνή μου ‘δεν είμαι εγώ’ 

Όχι Ναι Οι επιλογές απαντήσεων είναι ξεκάθαρες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Τροποποίηση του VHI 
 

 Πριν Μετά 
Φυσική 
υποκλίμακα Q4. My voice sounds creaky and dry Q4. My voice sounds shaky and dry 

Συναισθηματική 
υποκλίμακα 

Q3. I find other people don’t 
understand my voice problem 

Q3. I find that other people do not 
comprehend the problem of my voice

Συναισθηματική 
υποκλίμακα 

Q5. I am less outgoing because of my 
voice problem 

Q5. I am less social because of the 
problem of my voice 

Συναισθηματική 
υποκλίμακα 

Q9. My voice makes me feel 
incompetent 

Q9. My voice makes me feel 
insufficient 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Μετάφραση του VHI 
 
Αρχική Εκδοχή (Original version) 
Instructions 
These are statements that many people have used to describe their voices and the effects 
of their voices on their lives. Circle the response that indicates how frequently you have 
the same experience.  
0: never, 1: almost never, 2: sometimes, 3: almost always, 4: always 
 
Ελληνική Μετάφραση (Τελική Εκδοχή) [Greek Translation (Final Version)] 
Οδηγίες 
Αυτές είναι φράσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει για να περιγράψουν τη 
φωνή τους και τις επιπτώσεις της φωνής τους στη ζωή τους. Κυκλώστε την απάντηση 
που υποδηλώνει πόσο συχνά έχετε την ίδια εμπειρία.  
0: ποτέ, 1: σχεδόν ποτέ, 2: μερικές φορές, 3: σχεδόν πάντα, 4: πάντα 
 
Μετάφραση πάλι στα Αγγλικά (Τελική Εκδοχή) [Back – Translation into English 
(Final Version)] 
Instructions 
Many people have used the following sentences in order to describe their voice and its 
effects on their lives. Circle the answer that indicates how often you have the same 
experience.  
0: never, 1: almost never, 2: sometimes, 3: almost always, 4: always 
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Αρχική Εκδοχή Ελληνική Μετάφραση (Τελική Εκδοχή) Μετάφραση στα Αγγλικά (Τελική Εκδοχή) 

F1. My voice makes it difficult for 
people to hear me. 

F1. Η φωνή μου δυσκολεύει τους ανθρώπους 
να με ακούσουν. 

F1. It’s hard for other people to hear me 
because of my voice. 

F2. People have difficulty understanding 
me in a noisy room 

F2. Οι άνθρωποι έχουν δυσκολία να με 
καταλάβουν μέσα σε ένα δωμάτιο με θόρυβο.  

F2. It’s hard for other people to understand 
what I am saying in a noisy room. 

F3. My family has difficulty hearing me 
when I call them throughout the house 

F3. Η οικογένεια μου έχει δυσκολία να με 
ακούει όταν τους καλώ μέσα στο σπίτι.  

F3. It’s hard for my family to hear me when I 
call them inside the house.  

F4. I use the phone less often than I 
would like to  

F4. Χρησιμοποιώ το τηλέφωνο λιγότερο 
συχνά από όσο θα ήθελα.  

F4. I use the phone less often than I would like 
to.  

F5. I tend to avoid groups of people 
because of my voice 

F5. Έχω την τάση να αποφεύγω ομάδες 
ανθρώπων εξαιτίας της φωνής μου.  

F5. I have the tendency to avoid being with 
groups of people because of my voice.  

F6. I speak with friends, neighbors, or 
relatives less often because of my voice 

F6. Μιλάω με φίλους, γείτονες ή συγγενείς 
λιγότερο συχνά εξαιτίας της φωνής μου.   

F6. I talk to friends, neighbors or relatives less 
often because of my voice.   

F7. People ask me to repeat myself when 
speaking face-to-face 

F7. Οι άνθρωποι μου ζητούν να 
επαναλαμβάνω αυτά που λέω όταν μιλάμε 
πρόσωπο με πρόσωπο.  

F7. People ask me to repeat what I am saying 
when we speak face-to-face. 

F8. My voice difficulties restrict my 
personal and social life  

F8. Οι δυσκολίες της φωνής μου περιορίζουν 
την προσωπική και την κοινωνική μου ζωή.  

F8. The difficulties of my voice limit my 
personal and social life.  

F9. I feel left out of conversations 
because of my voice 

F9. Αισθάνομαι ότι μένω εκτός συζητήσεων 
εξαιτίας της φωνής μου. 

F9. I feel excluded from discussions due to my 
voice.  

F10.My voice problem causes me to lose 
income 

F10. Το πρόβλημα της φωνής μου, μου 
προκαλεί απώλεια εισοδήματος. 

F10. The problem of my voice causes me loss 
of income. 

P1. I run out of air when I talk P1. Όταν μιλάω μου κόβεται η αναπνοή. P1. When I speak I become short of breath.  
P2. The sound of my voice varies 
throughout the day 

P2. Ο ήχος της φωνής μου ποικίλλει κατά τη 
διάρκεια της ημέρας.  

P2. The sound of my voice varies during the 
day.  

P3. People ask, “What’s wrong with your 
voice?” 

P3. Οι άνθρωποι ρωτούν ‘Τι έχει η φωνή 
σου;’ 

P3. People ask me: “What’s wrong with your 
voice?” 

P4. My voice sounds creaky and dry P4. Η φωνή μου ακούγεται ασταθής και ξερή.  P4. My voice sounds shaky and dry.  
P5. I feel as though I have to strain to 
produce voice 

P5. Αισθάνομαι ότι πρέπει να ζοριστώ για να 
βγει η φωνή μου.  P5. I feel that I must make an effort to speak.  

P6. The clarity of my voice is 
unpredictable 

P6. Η καθαρότητα της φωνής μου είναι 
απρόβλεπτη.   P6. I cannot foresee the clarity of my voice.  

P7. I try to change my voice to sound 
different 

P7. Προσπαθώ να αλλάζω τη φωνή μου για να 
ακούγομαι διαφορετικά.  

P7. I try to change my voice in order to be 
heard differently.  

P8. I use a great deal of effort to speak P8. Καταβάλλω πολύ μεγάλη προσπάθεια για 
να μιλάω.  P8. I make a great effort to manage to speak.  

P9. My voice is worse in the evening P9. Η φωνή μου είναι χειρότερη το βράδυ.  P9. My voice sounds worse at night.  
P10. My voice ‘gives out’ on me in the 
middle of speaking 

P10. Η φωνή μου εξαντλείται στη μέση της 
ομιλίας μου.  P10. My voice weakens while I speak.  

E1. I am tense when talking to others 
because of my voice 

E1. Βρίσκομαι σε υπερένταση όταν μιλάω με 
άλλους εξαιτίας της φωνής μου.  

E1. I feel stress when I talk to other people, 
because of my voice.  

E2. People seem irritated with my voice E2. Οι άνθρωποι φαίνεται να εκνευρίζονται με 
τη φωνή μου.  E2. People seem to be annoyed by my voice.  

E3. I find other people don’t understand 
my voice problem 

E3. Βρίσκω ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν 
κατανοούν το πρόβλημα της φωνής μου.  

E3. I find that people do not comprehend the 
problem of my voice.  

E4. My voice problem upsets me E4. Το πρόβλημα της φωνής μου με 
αναστατώνει.  E4. The problem of my voice upsets me.  

E5. I am less outgoing because of my 
voice problem 

E5. Είμαι λιγότερο κοινωνικός/ή εξαιτίας του 
προβλήματος της φωνής μου.  

E5. I am less social because of the problem of 
my voice. 

E6. My voice makes me feel 
handicapped 

E6. Η φωνή μου με κάνει να αισθάνομαι 
μειονεκτικά.   E6. My voice makes me feel inferior.   

E7. I feel annoyed when people ask me 
to repeat 

E7. Ενοχλούμαι όταν οι άνθρωποι μου ζητούν 
να επαναλάβω αυτό που είπα.  

E7. I am annoyed when people ask me to 
repeat what I said.  

E8. I feel embarrassed when people ask 
me to repeat 

E8. Αισθάνομαι αμηχανία όταν οι άνθρωποι 
μου ζητούν να επαναλάβω αυτό που είπα.  

E8. I feel embarrassed when people ask me to 
repeat what I said.  

E9. My voice makes me feel incompetent E9. Η φωνή μου με κάνει να αισθάνομαι 
ανεπαρκής.  E9. My voice makes me feel insufficient.  

E10. I am ashamed of my voice problem  E10. Ντρέπομαι για το πρόβλημα της φωνής 
μου.  

E10. I am ashamed of the problem of my 
voice.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Κλίμακα Αυτοεκτίμησης της Φωνής 
 
 
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ 
 

Παρακαλώ κυκλώστε τον αριθμό που κατά τη γνώμη σας ταιριάζει με το πώς αισθάνεστε 

τη φωνή σας σήμερα. Το 0 αντιπροσωπεύει μία φυσιολογική φωνή (όπως την 

αντιλαμβάνεστε εσείς). Το 1 αντιπροσωπεύει ένα ήπιο πρόβλημα φωνής (όπως το 

αντιλαμβάνεστε εσείς). Το 2 αντιπροσωπεύει ένα μέτριο πρόβλημα φωνής (όπως το 

αντιλαμβάνεστε εσείς) και το 3 αντιπροσωπεύει ένα σοβαρό πρόβλημα φωνής (όπως το 

αντιλαμβάνεστε εσείς).  

 

 
0 

Φυσιολογική φωνή 
 

1 
Ήπιο πρόβλημα φωνής 

 
2 

Μέτριο πρόβλημα φωνής 
 

3 
Σοβαρό πρόβλημα φωνής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής και Ελληνική Εκδοχή του VHI 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ 
 

Κωδικός αριθμός ατόμου:    ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ (θα συμπληρωθεί από την ερευνήτρια) 

Σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή πληροφοριών για τη φωνή σας. Όλες οι 

πληροφορίες που θα δώσετε θα είναι εμπιστευτικές και απόρρητες. 

 

Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία και σημειώστε τις απαντήσεις στα 

αντίστοιχα τετράγωνα με ένα (x). 

1. Ονοματεπώνυμο:  

2. Ημερομηνία:    _ _         _ _         _ _ _ _ 

                              Ημέρα   Μήνας    Έτος 

3. Ημ. Γέννησης:  _ _        _ _          _ _ _ _ 

                              Ημέρα   Μήνας    Έτος 

4. Φύλο:    

    Άνδρας  ⃞  Γυναίκα   ⃞ 

5. Οικογενειακή κατάσταση: 

     Ανύπαντρος/η  ⃞    Παντρεμένος/η  ⃞     Διαζευγμένος/η  ⃞   Χήρος/α  ⃞   

     Αριθμός παιδιών: …..  Ηλικίες: 1ο παιδί:….. ετών  2o παιδί: ….. ετών   3o παιδί: ….. ετών   

                                                         4ο παιδί: ….. ετών 5ο παιδί: ….. ετών   6ο παιδί: ….. ετών   

6. Εργάζεστε στον: Δημόσιο τομέα ⃞  Ιδιωτικό τομέα ⃞ 

7. Επάγγελμα: Νηπιαγωγός  ⃞ Αριθμός παιδιών στην τάξη: …..   Ηλικίες παιδιών στην τάξη:…..         

                   Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια ⃞  Κλινική: ……………………………………………….. 

8. Αριθμός ετών που εργάζεστε ως Νηπιαγωγός-Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια: ………………… 

9. Αριθμός ετών που εργάζεστε στον τωρινό χώρο εργασίας σας: …………………………… 

10. Τόπος κατοικίας: …………………………………………………………………………… 

11. Διεύθυνση εργασίας: ............................................................................................................... 

12. Αριθμός τηλεφώνου: …………………………………………………………………………… 
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Παρακαλώ σημειώστε τις απαντήσεις στα αντίστοιχα τετράγωνα με ένα (x) και 
συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία. Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Επίσης λάβετε υπ’ 
όψιν σας ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. 
 
1. Πως είναι το κλίμα στην περιοχή που εργάζεστε; 

Κανονικό  ⃞  Υγρό   ⃞  Ξηρό  ⃞   Άλλο  ⃞ Παρακαλώ διευκρινίστε: ……………………… 
 
2. Θα χαρακτηρίζατε το χώρο που εργάζεστε ως: 

Συμβατική κατασκευή (Μπετόν) ⃞    Λυόμενο ⃞    Άλλο  ⃞ Παρακαλώ διευκρινίστε: ……… 
 

3.  Ποιες εστίες θορύβου υπάρχουν κοντά στον χώρο εργασίας σας; (Μπορείτε να επιλέξετε 
περισσότερες από μία απαντήσεις)  

Αεροδρόμιο                ⃞  Εργοτάξιο οικοδομής  ⃞      

Κίνηση τροχοφόρων  ⃞  Άλλο                            ⃞ Παρακαλώ διευκρινίστε: ………… 

 
4. Πως είναι η ακουστική στο χώρο που εργάζεστε; 

Καλή ⃞ Μέτρια     ⃞ Κακή ⃞ 
 
5. Πως είναι η ηχομόνωση στο χώρο που εργάζεστε; 

Καλή ⃞ Μέτρια     ⃞ Κακή ⃞ 
 
6. Πώς είναι η ατμόσφαιρα στο χώρο που εργάζεστε λόγω κεντρικής θέρμανσης/κλιματισμού/ 
ηλεκτρικής σόμπας; 

Κανονική  ⃞  Υγρή   ⃞  Ξηρή  ⃞    Άλλο  ⃞ Παρακαλώ διευκρινίστε: ……………. 
 
7. Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι περίπου η αίθουσα στην οποία εργάζεστε;   
……………………………………………………………………………….. 
 
8. Πόσες ώρες την ημέρα εργάζεστε; 

≤ 3 ώρες  ⃞ 4 - 5 ώρες  ⃞ 6  - 8 ώρες  ⃞        > 8  ώρες  ⃞ 
 
9. Πόσες μέρες αναρρωτικής άδειας έχετε πάρει τους τελευταίους 12 μήνες λόγω προβλημάτων 
φωνής; 

0 μέρες ⃞ 1-2 μέρες ⃞ 3 - 10 μέρες ⃞ > 10 μέρες ⃞ 
 
10. Πόσες μέρες αναρρωτικής άδειας έχετε πάρει τους τελευταίους 12 μήνες για άλλους λόγους 
υγείας; 

0 μέρες ⃞ 1-2 μέρες ⃞ 3 - 10 μέρες ⃞ > 10 μέρες ⃞ 
11. Πόσα λεπτά την ημέρα μιλάτε περίπου στο τηλέφωνο? 

≤ 10 λεπτά ⃞ 11-30  λεπτά ⃞ 31-60 λεπτά ⃞ > 60 λεπτά ⃞ 
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Παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που είναι η πιο κατάλληλη για σας: 0: ποτέ, 1: σχεδόν 
ποτέ, 2: μερικές φορές, 3: σχεδόν πάντα, 4: πάντα. Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις 
ερωτήσεις. Επίσης λάβετε υπ’ όψιν σας ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. 
 

 Ποτέ Σχεδόν 
ποτέ 

Μερικές 
φορές 

Σχεδόν 
πάντα Πάντα 

1. Πόσο συχνά βραχνιάζετε;                                0 1 2 3 4 
2. Έχετε δυσκολίες στην αναπνοή σας όταν 
μιλάτε;       0 1 2 3 4 

3. Εξαντλείται η αναπνοή σας όταν μιλάτε; 0 1 2 3 4 
4. Η φωνή σας χάνεται όταν μιλάτε;                   0 1 2 3 4 
5. Η φωνή σας γίνεται χειρότερη στο τέλος 
της ημέρας; 0 1 2 3 4 

6. Νιώθετε πόνο στο λαιμό σας όταν μιλάτε;      0 1 2 3 4 
7. Νιώθετε κάποια αίσθηση γαργαλητού  ή 
κάποιο πνίξιμο στο λαιμό σας όταν μιλάτε;        0 1 2 3 4 

8. Η φωνή σας είναι αδύναμη;                             0 1 2 3 4 
9. Αισθάνεστε το λαιμό σας στεγνό;                   0 1 2 3 4 
10. Δυσκολεύεστε να ακούτε στο περιβάλλον 
της εργασίας σας λόγω θορύβου;                        0 1 2 3 4 

11. Τραγουδάτε;                                                  0 1 2 3 4 
12. Πηγαίνετε σε χώρους που έχουν θόρυβο 
στον ελεύθερο σας χρόνο; (π.χ. εστιατόρια, 
κέντρα διασκέδασης, αθλητικές εκδηλώσεις) 

0 1 2 3 4 

13. Μιλάτε πολύ δυνατά όταν βρίσκεστε στο 
χώρο της εργασία σας;       0 1 2 3 4 

14. Μιλάτε πολύ δυνατά όταν βρίσκεστε στο 
σπίτι;                    0 1 2 3 4 

15. Κουράζεται η φωνή σας στη διάρκεια της 
ημέρας; 0 1 2 3 4 

16. Χρησιμοποιείτε τη φωνή σας σε μεγάλο 
βαθμό όταν βρίσκεστε στο χώρο της εργασίας 
σας; 

0 1 2 3 4 

17. Χρησιμοποιείτε τη φωνή σας σε μεγάλο 
βαθμό όταν βρίσκεστε στο σπίτι; 0 1 2 3 4 

18. Αισθάνεστε άγχος όταν η φωνή σας είναι 
βραχνή; 0 1 2 3 4 

19. Είστε ομιλητικός/ή; 0 1 2 3 4 
20. Βήχετε κατά τη διάρκεια της ημέρας;           0 1 2 3 4 
21. Βήχετε κατά τη διάρκεια της νύχτας;            0 1 2 3 4 
22. Καθαρίζετε συχνά τον λαιμό σας;   (π.χ. 
ξερόβηχας, απόχρεμψη-φλέματα)                       0 1 2 3 4 

23. Νιώθετε κάψιμο στο στήθος σας μετά το 
φαγητό;        0 1 2 3 4 

24. Έχετε πικρή γεύση όταν ξυπνάτε;               0 1 2 3 4 
25. Έχετε πικρή γεύση κατά τη διάρκεια της 
ημέρας;                                     0 1 2 3 4 
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Παρακαλώ σημειώστε τις απαντήσεις στα αντίστοιχα τετράγωνα με ένα (x) και 
συμπληρώστε τις διευκρινίσεις όπου χρειάζεται. Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Επίσης 
λάβετε υπ’ όψιν σας ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. 

 

1. Πόσα ποτήρια νερό 
πίνετε καθημερινά; 

≤ 2   ⃞ ποτήρια   3 - 5 ⃞ποτήρια 

6 – 8 ⃞ ποτήρια    > 8 ⃞ ποτήρια
 

2. Πίνετε τσάι; 

 
 

Ναι  ⃞   Όχι  ⃞ 
 

2α. Αν ναι, πόσα φλυτζάνια τσάι 
πίνετε την εβδομάδα; 
………………………………… 
2β. Τι τσάι πίνετε (π.χ. μαύρο τσάι, 
τσάι του βουνού, ντεκαφεϊνέ τσάι) 
……………………………………. 

3. Πίνετε καφέ; 
 

Ναι  ⃞    Όχι  ⃞ 

3α. Αν ναι, πόσα φλυτζάνια καφέ 
πίνετε την εβδομάδα; 
……………..................................... 
3β.Tι καφέ πίνετε; (π.χ. ελληνικό, 
φίλτρου, ντεκαφεϊνέ καφέ) 
……………………………………. 

4. Πίνετε ανθρακούχα 
ποτά; 

 

Ναι ⃞     Όχι  ⃞ 

Αν ναι, πόσα ποτήρια ανθρακούχα 
ποτά πίνετε την εβδομάδα; 
……………................................. 

5. Πίνετε αλκοολούχα 
ποτά; Ναι ⃞     Όχι  ⃞ 

Αν ναι, πόσα ποτήρια αλκοόλ 
πίνετε την εβδομάδα;  
…………………………………. 

6. Καπνίζετε;        Ναι ⃞     Όχι  ⃞ 

6α. Αν ναι, πόσα τσιγάρα καπνίζετε 
την ημέρα;  ………………………. 
6β. Πόσα χρόνια καπνίζετε; 
…………………………………… 

7. Υπήρξατε καπνιστής 
στο παρελθόν; Ναι ⃞     Όχι  ⃞ 

7α. Αν ναι, πότε διακόψατε το 
κάπνισμα; 
………………………….. 
7β. Πόσα χρόνια καπνίζατε; 
……………………………………. 

8. Εκτίθεστε σε παθητικό 
κάπνισμα; Ναι ⃞     Όχι  ⃞  

9. Γυμνάζεστε; Ναι ⃞     Όχι  ⃞ 

9α.Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε 
το είδος της γυμναστικής:  
………………………………….. 
9β.Πόσο συχνά γυμνάζεστε; 

≤ 1 φορά την εβδομάδα      ⃞ 

1 φορά την εβδομάδα         ⃞ 

2 – 3 φορές την εβδομάδα  ⃞ 

> 3 φορές την εβδομάδα     ⃞ 
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Παρακαλώ σημειώστε τις απαντήσεις στα αντίστοιχα τετράγωνα με ένα (x) και 
συμπληρώστε τις διευκρινίσεις όπου χρειάζεται. Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Επίσης 
λάβετε υπ’ όψιν σας ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. 

1. Έχετε αλλεργίες;     
 Ναι ⃞  Όχι ⃞  Δεν ξέρω ⃞ 

1α. Αν ναι, σε τι είστε αλλεργικός/η;   
(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες 
από μία απαντήσεις).    

Σκόνη          Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Κιμωλία                     Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Γύρη λουλουδιών      Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Τροφές           Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Άλλα (π.χ. ζώα)          Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 
Παρακαλώ διευκρινίστε: 
…………………………………………. 
1β. Τι αλλεργικά συμπτώματα 
παρουσιάζετε; 

Καταρροή                      Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Κνησμός (φαγούρα)      Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Πταρμός (φτάρνισμα)   Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Συμφόρηση(μπούκωμα) Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Άλλο                              Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 
1γ.  Ακολουθείτε κάποια θεραπεία για 

αλλεργίες;                    Ναι ⃞     Όχι  ⃞ 

2.  Έχετε πρόβλημα στο 
θυρεοειδή σας; Ναι ⃞  Όχι ⃞  Δεν ξέρω ⃞ 

2α. Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε: 

Υπερθυρεοειδισμό ⃞ 

Υποθυρεοειδισμό   ⃞ 

2β. Ακολουθείτε κάποια θεραπεία για το 

θυρεοειδή σας;            Ναι ⃞     Όχι  ⃞ 

3. Έχετε διαβήτη; Ναι ⃞  Όχι ⃞  Δεν ξέρω ⃞ 
3. Ακολουθείτε κάποια θεραπεία για το 

διαβήτη;                      Ναι ⃞     Όχι  ⃞ 
4. Έχετε κάποια πάθηση 
νευρολογικής φύσεως; Ναι ⃞  Όχι ⃞  Δεν ξέρω ⃞ 

Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε: 
…………………………………………. 

5. Έχετε κάποια πάθηση στον 
οισοφάγο ή στο στομάχι; (π.χ. 
παλινδρόμηση) 

Ναι ⃞  Όχι ⃞  Δεν ξέρω ⃞ 

5α. Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε: 

    Παλινδρόμηση          Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

    Άλλο                         Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 
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5β. Ακολουθείτε κάποια θεραπεία για 

την παλινδρόμηση;       Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

6. Έχετε πρόβλημα στην 
κατάποση; Ναι ⃞  Όχι ⃞  Δεν ξέρω ⃞ 

Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε: 
(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες 
από μία απαντήσεις).   

Υγρά                             Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Στερεά τροφή               Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Παχύρρευστη τροφή    Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Χάπια                           Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Σάλιο                            Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 
7. Έχετε πρόβλημα στην ακοή 
σας; Ναι ⃞  Όχι ⃞  Δεν ξέρω ⃞ 

Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε: 
…………………………………….. 

8. Έχετε υπνική άπνοια 
(διακοπές αναπνοής κατά τη 
διάρκεια του ύπνου); 

Ναι ⃞  Όχι ⃞  Δεν ξέρω ⃞  

9. Έχετε κάποιο 
πνευμονολογικό πρόβλημα;  Ναι ⃞  Όχι ⃞  Δεν ξέρω ⃞ 

9α. Αν ναι, παρακαλώ επιλέξτε: 

Άσθμα                           Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Βρογχίτιδα                     Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 
Χρόνια Αποφρακτική  

Πνευμονοπάθεια           Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Πνευμονικό εμφύσημα  Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Άλλο                              Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

9β. Ακολουθείτε κάποια θεραπεία για 
πνευμονολογικό πρόβλημα;  

                                       Ναι  ⃞  Όχι  ⃞

10.Παρουσιάζετε φλεγμονές 
του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος;  

Ναι ⃞  Όχι ⃞  Δεν ξέρω ⃞ 

10α. Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε: 
(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες 
από μία απαντήσεις). 

Φαρυγγίτιδα                 Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Λαρυγγίτιδα               Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Ρινίτιδα                      Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Ιγμορίτιδα                  Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 
10β. Πόσο συχνά; 

1 φορά το μήνα                ⃞ 
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 Μερικές φορές το χρόνο ⃞ 

 1 φορά το χρόνο             ⃞ 
10γ. Ακολουθείτε κάποια θεραπεία για 
φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού 

συστήματος;                Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

11. Έχει αλλάξει η φωνή σας 
τους τελευταίους 12 μήνες; Ναι ⃞  Όχι ⃞ 

Αν ναι, τι αλλαγή παρατηρήσατε; 

Βραχνάδα                ⃞ 

Φωνητική κόπωση  ⃞ 

Άλλο                        ⃞ 
Παρακαλώ διευκρινίστε: 
………………………………................ 

12. Έχετε πρόβλημα στον 
αυχένα σας;  Ναι ⃞  Όχι ⃞ 

Ακολουθείτε κάποια θεραπεία για τον 

αυχένα σας;                 Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 
13. Έχετε επισκεφτεί 
Ωτορινολαρυγγολόγο για τη 
φωνή σας τους τελευταίους 12 
μήνες για διάγνωση ή για 
θεραπεία; 

Ναι ⃞    Όχι ⃞ 
Αν ναι, ποια ήταν η διάγνωση; 
………………………………………….. 
 

14. Κάνετε ή έχετε κάνει 
μαθήματα φωνής ή τραγουδιού 
στο παρελθόν; 

Ναι ⃞    Όχι ⃞ 

14α.Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε τι 
είδους μαθήματα: …………………….. 
14β. Πότε; 
………………………………………… 
14γ. Για πόσο καιρό; 
………………………………………… 

15.Έχετε υποβληθεί σε 
χειρουργικές επεμβάσεις στo 
παρελθόν; 

Ναι ⃞    Όχι ⃞ 

Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε: 
(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες 
από μία απαντήσεις).  
Επέμβαση στις φωνητικές  

χορδές                          Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Θυρεοειδεκτομή          Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 
Άλλη επέμβαση με ολική  

νάρκωση                      Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 
Άλλη επέμβαση με τοπική  

νάρκωση                      Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 
16. Όταν παρουσιάζετε κάποιο 
ιατρικό πρόβλημα όπως 
κρυολόγημα, γρίπη, άσθμα, 
παλινδρόμηση χάνετε τη φωνή 
σας ή/και βραχνιάζετε; 

Ναι ⃞    Όχι ⃞ 

Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε: 

Χάνω τη φωνή μου Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Βραχνιάζω               Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 
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Δείκτης Φωνητικής Δυσχέρειας 
 
Ονοματεπώνυμο:        Ημερομηνία: 

 
Οδηγίες 
Αυτές είναι φράσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει για να περιγράψουν τη φωνή τους και τις 
επιπτώσεις της φωνής τους στη ζωή τους. Κυκλώστε την απάντηση που υποδηλώνει πόσο συχνά έχετε την 
ίδια εμπειρία.  
0: ποτέ, 1: σχεδόν ποτέ, 2: μερικές φορές, 3: σχεδόν πάντα, 4: πάντα 

 Ποτέ Σχεδόν 
ποτέ 

Μερικές 
φορές 

Σχεδόν 
πάντα Πάντα 

1. Η φωνή μου δυσκολεύει τους ανθρώπους να με ακούσουν.  0 1 2 3 4 
2. Οι άνθρωποι έχουν δυσκολία να με καταλάβουν μέσα σε ένα δωμάτιο με 
θόρυβο.  0 1 2 3 4 

3. Η οικογένεια μου έχει δυσκολία να με ακούει όταν τους καλώ μέσα στο 
σπίτι.  0 1 2 3 4 

4. Χρησιμοποιώ το τηλέφωνο λιγότερο συχνά από όσο θα ήθελα.  0 1 2 3 4 
5. Έχω την τάση να αποφεύγω ομάδες ανθρώπων εξαιτίας της φωνής μου.  0 1 2 3 4 
6. Μιλάω με φίλους, γείτονες ή συγγενείς λιγότερο συχνά εξαιτίας της 
φωνής μου.   0 1 2 3 4 

7. Οι άνθρωποι μου ζητούν να επαναλαμβάνω αυτά που λέω όταν μιλάμε 
πρόσωπο με πρόσωπο.  0 1 2 3 4 

8. Οι δυσκολίες της φωνής μου περιορίζουν την προσωπική και την 
κοινωνική μου ζωή.  0 1 2 3 4 

9. Αισθάνομαι ότι μένω εκτός συζητήσεων εξαιτίας της φωνής μου. 0 1 2 3 4 
10. Το πρόβλημα της φωνής μου, μου προκαλεί απώλεια εισοδήματος. 0 1 2 3 4 
11. Όταν μιλάω μου κόβεται η αναπνοή. 0 1 2 3 4 
12. Ο ήχος της φωνής μου ποικίλλει κατά τη διάρκεια της ημέρας.  0 1 2 3 4 
13. Οι άνθρωποι ρωτούν “Τι έχει η φωνή σου;” 0 1 2 3 4 
14. Η φωνή μου ακούγεται ασταθής και ξερή.  0 1 2 3 4 
15. Αισθάνομαι ότι πρέπει να ζοριστώ για να βγει η φωνή μου.  0 1 2 3 4 
16. Η καθαρότητα της φωνής μου είναι απρόβλεπτη.   0 1 2 3 4 
17. Προσπαθώ να αλλάζω τη φωνή μου για να ακούγομαι διαφορετικά.  0 1 2 3 4 
18. Καταβάλλω πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μιλάω.  0 1 2 3 4 
19. Η φωνή μου είναι χειρότερη το βράδυ.  0 1 2 3 4 
20. Η φωνή μου εξαντλείται στη μέση της ομιλίας μου.  0 1 2 3 4 
21. Βρίσκομαι σε υπερένταση όταν μιλάω με άλλους εξαιτίας της φωνής 
μου.  0 1 2 3 4 

22. Οι άνθρωποι φαίνεται να εκνευρίζονται με τη φωνή μου.  0 1 2 3 4 
23. Βρίσκω ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν κατανοούν το πρόβλημα της φωνής 
μου.  0 1 2 3 4 

24. Το πρόβλημα της φωνής μου με αναστατώνει.  0 1 2 3 4 
25. Είμαι λιγότερο κοινωνικός/ή εξαιτίας του προβλήματος της φωνής μου.  0 1 2 3 4 
26. Η φωνή μου με κάνει να αισθάνομαι μειονεκτικά.   0 1 2 3 4 
27. Ενοχλούμαι όταν οι άνθρωποι μου ζητούν να επαναλάβω αυτό που είπα. 0 1 2 3 4 
28. Αισθάνομαι αμηχανία όταν οι άνθρωποι μου ζητούν να επαναλάβω αυτό 
που είπα.  0 1 2 3 4 

29. Η φωνή μου με κάνει να αισθάνομαι ανεπαρκής.  0 1 2 3 4 
30. Ντρέπομαι για το πρόβλημα της φωνής μου.  0 1 2 3 4 

 
 

         Λ: ____    Φ: ____    Σ: ____    Σ: ____    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – Πίνακες Ομαδικής Συνέντευξης (Focus Group) 
 
 
Αρχικές Ερωτήσεις (Opening questions) 
 
 
1. Προβλήματα και διαταραχές φωνής από την κακή χρήση της 
 
1 Ναι, μπορεί – προδιάθεση ιατρικής φύσεως. 
2 Εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της φωνής. 
3 Η κακή χρήση της φωνής επιβαρύνει. 
4 Η κακή χρήση και η πολύ χρήση επηρεάζει. 
5 Κακή χρήση, πολύ χρήση, συναισθηματικό κομμάτι.  
6 Κακή χρήση, πολύ χρήση, τρόπος χρήσης φωνής, χειρισμός, ψυχοσύνθεση. 

 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Προδιάθεση ιατρικής φύσεως: (1/6) 
 Τρόπος χρήσης φωνής: (2/6) 
 Κακή χρήση φωνής/χειρισμός: (4/6) 
 Συναισθηματικό κομμάτι - Ψυχοσύνθεση: (2/6) 

 
2. Προβλήματα και διαταραχές φωνής στους επαγγελματίες φωνής 
 
1 Οι δάσκαλοι παρουσιάζουν προβλήματα φωνής, κακή και υπέρμετρη χρήση φωνής. 
2 Βραχνιάζουν. 
3 Παρουσιάζουν προβλήματα φωνής. 
4 Παρουσιάζουν προβλήματα φωνής. 
5 Παρουσιάζουν προβλήματα φωνής (Συμφωνώ). 

6 Παρουσιάζουν προβλήματα φωνής, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν σωστή εκπαίδευση 
πώς να χρησιμοποιούν τη φωνή. 

 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Επαγγελματίες φωνής και προβλήματα φωνής: (6/6) 
 Κακή και υπέρμετρη χρήση φωνής: (1/6) 
 Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν σωστή εκπαίδευση πώς να χρησιμοποιούν τη φωνή: 

(1/6) 
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Εισαγωγικές Ερωτήσεις (Introductory Questions) 
 
 
1. Κακή χρήση φωνής από τους εκπαιδευτικούς 
 
1 Πάρα πολύ 
2 Πάρα πολύ (Συμφωνώ) 
3 Πάρα πολύ 
4 Πάρα πολύ 
5 Πολύ 
6 Πάρα πολύ 

 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Πάρα πολύ: (5/6) 
 Πολύ: (1/6) 

 
2. Εκπαιδευτικοί και προβλήματα φωνής 
 
1 Ναι 
2 Ναι 
3 Ναι 
4 Ναι 
5 Ναι 
6 Ναι 

 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Ναι: (6/6) 
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Μεταβατικές Ερωτήσεις (Transition Questions) 
 
 
1α. Νηπιαγωγοί και προβλήματα φωνής 
 

1 Παρουσιάζουν προβλήματα φωνής. Υψώνουν τον τόνο της φωνής τους, κακή 
χρήση, ασθενούν. Έχει ένταση η φωνή, οι νηπιαγωγοί μιλάνε πιο πολλές ώρες.  

2 Παρουσιάζουν προβλήματα φωνής. Υψώνουν τον τόνο της φωνής τους, κακή 
χρήση, ασθενούν (Συμφωνώ). 

3 Στους δασκάλους πρέπει  να είναι πιο συχνό, οι νηπιαγωγοί έχουν προβλήματα 
φωνής.  

4 Οι δάσκαλοι του δημοτικού μιλάνε ίσως λίγο περισσότερο κατά τη διάρκεια της 
παράδοσης, οι νηπιαγωγοί χειρίζονται πιο συναισθηματικά τη φωνή τους.  

5 
Οι δάσκαλοι του δημοτικού μιλάνε ίσως λίγο περισσότερο κατά τη διάρκεια της 
παράδοσης, οι νηπιαγωγοί χειρίζονται πιο συναισθηματικά τη φωνή τους 
(Συμφωνώ). 

6 Στο νηπιαγωγείο χρησιμοποιούν πιο πολύ τον τόνο της φωνής τους.  
 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Προβλήματα φωνής: (6/6) 
 Υψώνουν τον τόνο φωνής, κακή χρήση, ασθενούν: (2/6) 
 Συναισθηματικός χειρισμός φωνής: (2/6) 
 Τόνος φωνής: (1/6)  

 
1β. Αίτια 
 

1 
Τέτοια η φύση της δουλειάς, τέτοιες οι ηλικίες με τις οποίες εργάζονται. Οι 
νηπιαγωγοί έχουν συνέχεια το παιδί, προσκόλληση του παιδιού στη νηπιαγωγό, οι 
δάσκαλοι έχουν κενά. Κάνουν και οι δάσκαλοι πολλές ομαδικές.  

2 Τέτοια η φύση της δουλειάς, τέτοιες οι ηλικίες με τις οποίες εργάζονται (Συμφωνώ). 

3 Στο νηπιαγωγείο έχουν κάποιες δραστηριότητες μη λεκτικές, λιγότερες ώρες. Οι 
δάσκαλοι ίσως είναι ένα προς ένα με κάποιο παιδάκι, όχι συνέχεια στην ομάδα.  

4 Όταν απευθύνεσαι σε μικρότερα παιδιά αλλάζει ο τόνος της φωνής, δεν είναι σωστή 
η τοποθέτηση της φωνής, πολλές φορές υπάρχουν εξάρσεις.  

5 Όταν απευθύνεσαι σε μικρότερα παιδιά αλλάζει ο τόνος της φωνής, δεν είναι σωστή 
η τοποθέτηση της φωνής, πολλές φορές υπάρχουν εξάρσεις (Συμφωνώ). 

6 Επιβάλλουν την τάξη, τα παιδάκια φωνάζουν, τραγούδια πολλά στο νηπιαγωγείο, 
ομαδικό παιχνίδι.  

 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Φύση της δουλειάς: (2/6)  
 Ηλικίες παιδιών: (4/6) 
 Τόνος φωνής, τοποθέτηση φωνής, εξάρσεις: (1/6) 
 Επιβάλλουν την τάξη, φωνές παιδιών, τραγούδια, ομαδικό παιχνίδι: (1/6)  
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2α. Νηπιαγωγοί και προβλήματα φωνής σε σχέση με άλλα επαγγέλματα 
 
1 Σίγουρα 
2 Ναι 
3 Ναι 
4 Ναι 
5 Ναι 
6 Ναι 
 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Ναι: (6/6) 
 
2β. Αίτια 
 
1 - 

2 Χρησιμοποιούν τη φωνή περισσότερο, έχεις να κάνεις με πολλά άτομα όταν είσαι 
νηπιαγωγός.  

3 - 
4 Επικοινωνιακό επάγγελμα 
5 Σε ομάδα 
6 Μεγαλύτερη συχνότητα της χρήσης φωνής 

 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Μεγαλύτερη συχνότητα της χρήσης φωνής (2/6) 
 Επικοινωνιακό επάγγελμα (1/6) 
 Ομάδα (1/6) 

 
3. Ανίχνευση προβλημάτων φωνής και παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν τη 
φωνή μέσω του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 
1 Ναι, ειλικρίνεια, έναυσμα για περαιτέρω εξέταση.  

2 Ναι, μπορεί, καλύπτεσαι με το ερωτηματολόγιο αν πρόκειται να το δώσεις σε πολλά 
άτομα.  

3 Ναι, μπορεί. Μία συνέντευξη θα έδινε πολλές πληροφορίες.  

4 Σίγουρα μπορεί. Και αυτός που απαντάει μπορεί να συνειδητοποιήσει ορισμένα 
πράγματα.  

5 Ναι, μπορεί να δώσει πολλά στοιχεία. Μετά χρειάζεται περαιτέρω εξέταση.  

6 Πιστεύω ότι μπορεί να δώσει πληροφορίες, ψυχοσύνθεση ασθενούς, είναι μία αρχή 
αλλά χρειάζονται και περαιτέρω εξετάσεις.  

 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Ναι μπορεί: (6/6) 
 Ειλικρίνεια: (1/6) 
 Είναι αρκετό το ερωτηματολόγιο: (1/6) 
 Περαιτέρω εξετάσεις: (3/6) 
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Ερωτήσεις Κλειδί – Κύριες Ερωτήσεις (Key Questions) 
 
 
1. Ανίχνευση προβλημάτων φωνής των Νηπιαγωγών και των Νοσηλευτών μέσω του 
«Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 
1 Ναι, σχετικές ερωτήσεις με τη φύση του επαγγέλματος.  
2 Νομίζω μπορεί.  
3 Ναι μπορεί, ερωτήσεις στα βασικά αίτια των προβλημάτων φωνής.  

4 Ναι μπορεί, κυρίως το 5ο μέρος όπου αναφέρει ιατρικά συμπτώματα ή άλλα 
συνυπάρχοντα προβλήματα.  

5 Ναι, μπορεί, καλές ερωτήσεις για να δώσει μία γενική εικόνα και να κατευθύνει σε 
κάτι πιο συγκεκριμένο.  

6 Ναι μπορεί, σύντομο ερωτηματολόγιο, μπορεί να δώσει ένα καλό αποτέλεσμα.  
 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Ναι μπορεί: (6/6) 
  
2. Ανίχνευση παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν τη φωνή των Νηπιαγωγών και 
των Νοσηλευτών μέσω του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 

1 Ναι, μέρος 4 – παράγοντες που μπορεί να έχουν επίπτωση στη φωνή, ιατρικοί 
παράγοντες.  

2 Ναι, και το μέρος 2 – κλίμα, χώρος εργασίας.  

3 Ναι, σίγουρα μπορεί να ανιχνεύσει, το 75% των ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 
καλύπτει παράγοντες.  

4 Ναι, μέρος 2, 4, ιατρικοί παράγοντες, το 75% των ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο 
καλύπτει παράγοντες (Συμφωνώ). 

5 Ναι, υπάρχουν πολύ χρήσιμες ερωτήσεις, μπορούν να καλύψουν πολλούς 
παράγοντες.  

6 Ναι, καλύπτει αρκετούς παράγοντες, σίγουρα είναι ένα πολύ καλό ερωτηματολόγιο. 
 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Ναι μπορεί: (6/6) 
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3. Εφαρμογή του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» σε Νηπιαγωγούς και σε 
Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες 
 
1 Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις διευκρινιστικές.   
2 Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις διευκρινιστικές (Συμφωνώ).    
3 Απλή διατύπωση ερωτήσεων, κατανοητό κυρίως από αυτούς τους επαγγελματίες.  

4 Καλύπτει αρκετά καλά και τους νηπιαγωγούς, πολύ καλές οι ερωτήσεις, δεν 
υπάρχουν μέσα ορολογίες, είναι βατό, μια χαρά.  

5 Ναι, η δομή του ερωτηματολογίου – το περιεχόμενο των ερωτήσεων, είναι όλο 
ξεκάθαρο, βοηθάει πολύ.  

6 Εύκολο και κατανοητό ερωτηματολόγιο, εύκολο να απαντηθεί.  
 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Ναι: (6/6) 
 
4. Μορφή του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 
1 Ξεκάθαρη μορφή με bold και μη χαρακτήρες.  
2 Πολύ κατανοητό.  
3 Είναι πολύ εύκολο να συμπληρωθεί (κλειστές ερωτήσεις).  

4 
Καθοδηγεί αρκετά καλά στις ερωτήσεις. Σαφής και πολύ καλή παρουσίαση. Αρκετά 
εύκολο να απαντηθεί. Περισσότερα highlight ή bold στοιχεία: για το πέρασμα από 
το ένα μέρος στο άλλο – πιο μεγάλα στοιχεία, πιο έντονα, χρώμα.  

5 Ξεκάθαρη η ποικιλία που υπήρχε στις κλίμακες.  

6 
Η ιδέα του χωρισμού του ερωτηματολογίου σε μέρη είναι αρκετά καλή. Μεγάλες 
επικεφαλίδες και bolds στο μέρος 2  όπως στο μέρος 1. Τα μέρη 3, 4, 5 είναι σε 
πίνακες.   

 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Ξεκάθαρη: (1/6) 
 Πολύ κατανοητό: (1/6) 
 Πολύ εύκολο να συμπληρωθεί: (1/6) 
 Καθοδηγεί αρκετά καλά – σαφής και πολύ καλή παρουσίαση: (1/6) 
 Ξεκάθαρη η ποικιλία στις κλίμακες: (1/6) 
 Η ιδέα του χωρισμού του ερωτηματολογίου σε μέρη είναι αρκετά καλή: (1/6) 
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5. Δομή του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 
1 Πολύ καλή. 
2 Πολύ οργανωμένο.  
3 Πολύ καλή και πολύ οργανωμένο (Συμφωνώ). 
4 Πολύ καλή.  
5 Πάρα πολύ ξεκάθαρο.  
6 Πολύ καλή, πολύ οργανωμένο, πάρα πολύ ξεκάθαρο (Συμφωνώ).  
 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Πολύ καλή: (4/6) 
 Πολύ οργανωμένο: (3/6) 
 Πάρα πολύ ξεκάθαρο: (2/6) 

 
6. Ευκολία να ακολουθήσετε τη δομή του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 

1 Ναι, πάρα πολύ ξεκάθαρη η δομή, ήταν διαφορετικού τύπου ερωτήσεις, ξεκάθαρος 
ο σχεδιασμός.  

2 Ναι, πάρα πολύ ξεκάθαρη δομή, ήταν διαφορετικού τύπου ερωτήσεις, ξεκάθαρος ο 
σχεδιασμός (Συμφωνώ).  

3 Ναι, πολύ απλή η δομή, εύκολη.  
4 Εύκολο, ξεκάθαρη μετάβαση, αρκετά καλό.  
5 Εύκολο, ξεκάθαρη μετάβαση, αρκετά καλό (Συμφωνώ).  

6 Εύκολο, ξεκάθαρη μετάβαση, αρκετά καλό (Συμφωνώ). Ευχαριστώ για το χρόνο 
σας.   

 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Πάρα πολύ ξεκάθαρη η δομή, διαφορετικού τύπου ερωτήσεις, ξεκάθαρος ο 
σχεδιασμός: (2/6) 

 Ναι, απλή η δομή, εύκολη: (1/6) 
 Εύκολο, ξεκάθαρη η μετάβαση, αρκετά καλό: (3/6) 

 181



7. Οδηγίες του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 

1 Να είναι κωδικοποιημένοι οι άνθρωποι που θα κάνουν τα ερωτηματολόγια με 
αριθμό θα γράψει ο καθένας το όνομα του και τον κωδικό του.  

2 
Ίσως χρειάζεται μία διευκρίνιση στο ότι λέει ότι όλες οι πληροφορίες θα είναι 
απόρρητες, αλλά πρέπει να βάλουν τα στοιχεία. Ήταν τόσο απλά που δεν 
χρειάστηκε καν να διαβάσω τις οδηγίες.  

3 Ήταν τόσο απλά που δεν χρειάστηκε καν να διαβάσω τις οδηγίες, (Συμφωνώ). 
Εύκολες.   

4 Να το αφήνεις στη δική τους διακριτική ευχέρεια για το αν θέλουν να βάλουν το 
όνομα τους.  

5 Οι οδηγίες ήταν εύκολες.  
6 Ήταν τόσο απλά που δεν χρειάστηκε καν να διαβάσω τις οδηγίες (Συμφωνώ).  

 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Απλές οδηγίες: (4/6) 
 
8. Κατανόηση του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 

1 

Κατανοητές ερωτήσεις, ξεκάθαρες.:  
‘Παρουσιάζετε φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (π.χ. 
φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα, ρινίτιδα); (Μέρος 5, ερώτηση 10)  
 Τους κατευθύνει πολύ καλά το παράδειγμα.  
Έχετε αλλεργίες;’ (Μέρος 5, ερώτηση 1)  
 Νομίζω ότι πρέπει να συμπεριλάβεις εποχές γιατί δεν έχουμε μόνο αλλεργίες την 
 άνοιξη και επηρεάζει πάρα πολύ τη φωνή σου, ‘Έχετε αλλεργίες και πότε;’ 

2 

‘Θα χαρακτηρίζατε το χώρο που εργάζεστε ως: Συμβατική κατασκευή (Μπετόν),  
  Λυόμενο, Άλλο: Παρακαλώ διευκρινίστε: ……………’ (Μέρος 2, ερώτηση 2)  
 Δεν ήξερα τι σημαίνει συμβατική κατασκευή, ‘μπετόν’, μετά το κατάλαβα.  
‘Πόσες ώρες την ημέρα εργάζεστε; Από… έως… ώρες ημερησίως’  
(Μέρος 2, ερώτηση 8)  
Δεν είχα πρόβλημα, για κάποιον νηπιαγωγό που έχει standard ώρες μπορεί να το 
μπερδέψει και να βάλει ωράριο.  
‘Έχετε κάποια πάθηση νευρολογικής φύσεως;’ (Μέρος 5, ερώτηση 4)  
Ειδικά για τους νηπιαγωγούς, μπορεί να πουν τι εννοεί. Ίσως να βάλεις 2 
παραδείγματα άσχετα μεταξύ τους για να καταλάβουν τι να απαντήσουν.  
‘Η φωνή σας χάνεται κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας;’ (Μέρος 3, ερώτηση 3) 
Εγώ το χάνεται το κατάλαβα – δεν το εξέλαβα σαν να κλείνει τελείως, μπορεί και να 
βγαίνει λίγο – ναι, κλείνει να βάλεις.  

3 

 ‘Πόσες ώρες την ημέρα εργάζεστε; Από… έως… ώρες ημερησίως’  
(Μέρος 2, ερώτηση 8) 
Μου έκανε σαν ωράριο, δεν ήμουν σίγουρη.  
 ‘Η φωνή σας γίνεται χειρότερη στο τέλος της ημέρας;’, ‘Κουράζεται η φωνή 
σας στο τέλος της ημέρας;’ (Μέρος 3, ερωτήσεις 4 και 14) 
Δεν ξέρω πόσο θα καταλάβει κάποιος το κουράζεται η φωνή σας, μπορεί να το 
βάλουν σαν σωματική κούραση. Την 4 εγώ νομίζω.  
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‘Η φωνή σας χάνεται κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας;’ (Μέρος 3, ερώτηση 3) 
Γίνονται voice breaks όταν κλείνει η φωνή σου – το χάνεται δεν θα έλεγα ότι 
κλείνει, έχει διαφορά.   

4 

 ‘Πόσες ώρες την ημέρα εργάζεστε; Από… έως… ώρες ημερησίως’  
(Μέρος 2, ερώτηση 8) 
Έβαλα ωράριο εκεί.  
‘Παρουσιάζετε φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (π.χ. 
φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα, ρινίτιδα); (Μέρος 5, ερώτηση 10) 
Μπερδεύτηκα σε αυτή την ερώτηση. Παρόλο που ξέρω τη διαφορά ανώτερου και 
κατώτερου αναπνευστικού συστήματος μπερδεύτηκα και απάντησα βρογχίτιδα.   
‘Έχετε κάποια πάθηση νευρολογικής φύσεως;’ (Μέρος 5, ερώτηση 4) 
Εκεί ίσως θα ήθελα ένα παράδειγμα, μία διευκρίνιση.  
 ‘Η φωνή σας γίνεται χειρότερη στο τέλος της ημέρας;’, ‘Κουράζεται η φωνή 
σας στο τέλος της ημέρας;’ (Μέρος 3 ερωτήσεις 4 και 14) 
Θα πρέπει κανείς να καθίσει αρκετή ώρα να σκεφτεί τη διαφορά τους. Κουράζεται η 
φωνή σας δεν θα τους πει τίποτα, μπορεί να πει κουράστηκε ο λαιμός μου γιατί 
ήμουν συνέχεια κουρασμένος. Μία τέτοια ερώτηση όπως η 14 ίσως να με οδηγούσε 
να πιστέψω ότι η κούραση είναι και ψυχολογική.  
‘Η φωνή σας χάνεται κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας;’ (Μέρος 3, ερώτηση 3) 
Το χάνεται είναι κάτι διαφορετικό για μένα.   

5 
‘Πόσες ώρες την ημέρα εργάζεστε; Από… έως… ώρες ημερησίως’  
(Μέρος 2, ερώτηση 8) 
Με μπέρδεψε λίγο.  

6 

‘Η φωνή σας γίνεται χειρότερη στο τέλος της ημέρας;’, ‘Κουράζεται η φωνή 
σας στο τέλος της ημέρας;’ (Μέρος 3, ερωτήσεις 4 και 14)  
Οι ερωτήσεις 4 και 14 ρωτάνε το ίδιο πράγμα αλλιώς διατυπωμένες. Δεν μπορώ να 
καταλάβω στη φωνή μου τη διαφορά μεταξύ 4 και 14 αλλά μπορεί να υπάρχει και 
κάποια διαφορά. Στον προφορικό λόγο μπορείς να το πεις αλλά γραπτώς είναι 
καλύτερη η 4.  
‘Καπνίζετε;  Ναι  Όχι’ (Μέρος 4, ερώτηση 6)  
Κάποιοι που πρόσφατα έκοψαν το τσιγάρο τι θα απαντήσουν.  
‘Η φωνή σας χάνεται κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας;’ (Μέρος 3, ερώτηση 3) 
Το χάνεται το κατάλαβα ότι σβήνει κάπως όχι ότι κόβεται, τι ρωτάς εδώ; 

 
Ταξινόμηση ερωτήσεων: 
‘Ποιες εστίες θορύβου υπάρχουν κοντά στο χώρο εργασίας σας;’  

Άτομο 2: Δεν ήξερα τι σημαίνει συμβατική κατασκευή, ‘μπετόν’, μετά το 
κατάλαβα. 

‘Πόσες ώρες την ημέρα εργάζεστε; Από… έως… ώρες ημερησίως’  
Άτομο 2: Δεν είχα πρόβλημα, για κάποιον νηπιαγωγό που έχει standard ώρες 
μπορεί να το μπερδέψει και να βάλει ωράριο. 
Άτομο 3: Μου έκανε σαν ωράριο, δεν ήμουν σίγουρη. 
Άτομο 4: Έβαλα ωράριο εκεί. 
Άτομο 5: Με μπέρδεψε λίγο. 

 

 183



‘Η φωνή σας χάνεται κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας;’ 
Άτομο 2: Εγώ το χάνεται το κατάλαβα - δεν το εξέλαβα σαν να κλείνει τελείως, 
μπορεί και να βγαίνει λίγο – ναι, κλείνει να βάλεις. 
Άτομο 3: Γίνονται voice breaks όταν κλείνει η φωνή σου – το χάνεται δεν θα 
έλεγα ότι κλείνει, έχει διαφορά.   
Άτομο 4: Το χάνεται είναι κάτι διαφορετικό για μένα.   
Άτομο 6: Το χάνεται το κατάλαβα ότι σβήνει κάπως όχι ότι κόβεται, τι ρωτάς 
εδώ; 

‘Η φωνή σας γίνεται χειρότερη στο τέλος της ημέρας;’, ‘Κουράζεται η φωνή σας 
στο τέλος της ημέρας;’ 

Άτομο 3: Δεν ξέρω πόσο θα καταλάβει κάποιος το κουράζεται η φωνή σας, 
μπορεί να το βάλουν σαν σωματική κούραση. Την 4 εγώ νομίζω. 
Άτομο 4: Θα πρέπει κανείς να καθίσει αρκετή ώρα να σκεφτεί τη διαφορά τους. 
Κουράζεται η φωνή σας δεν θα τους πει τίποτα, μπορεί να πει κουράστηκε ο 
λαιμός μου γιατί ήμουν συνέχεια κουρασμένος. Μία τέτοια ερώτηση όπως η 14 
ίσως να με οδηγούσε να πιστέψω ότι η κούραση είναι και ψυχολογική. 
Άτομο 6: Οι ερωτήσεις 4 και 14 ρωτάνε το ίδιο πράγμα αλλιώς διατυπωμένες. Δεν 
μπορώ να καταλάβω στη φωνή μου τη διαφορά μεταξύ 4 και 14 αλλά μπορεί να 
υπάρχει και κάποια διαφορά. Στον προφορικό λόγο μπορείς να το πεις αλλά 
γραπτώς είναι καλύτερη η 4. 

‘Καπνίζετε;  Ναι  Όχι’  
Άτομο 6: Κάποιοι που πρόσφατα έκοψαν το τσιγάρο τι θα απαντήσουν.    

Έχετε αλλεργίες;’  
Άτομο 1: Νομίζω ότι πρέπει να συμπεριλάβεις εποχές γιατί δεν έχουμε μόνο 
αλλεργίες την άνοιξη και επηρεάζει πάρα πολύ τη φωνή σου, ‘Έχετε αλλεργίες 
και πότε;’ 

‘Έχετε κάποια πάθηση νευρολογικής φύσεως;’ 
Άτομο 4: Εκεί ίσως θα ήθελα ένα παράδειγμα, μία διευκρίνιση. 
Άτομο 2: Ειδικά για τους νηπιαγωγούς, μπορεί να πουν τι εννοεί. Ίσως να βάλεις 
2 παραδείγματα άσχετα μεταξύ τους για να καταλάβουν τι να απαντήσουν. 

‘Παρουσιάζετε φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (π.χ. 
φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα, ρινίτιδα);  

Άτομο 1: Τους κατευθύνει πολύ καλά το παράδειγμα. 
Άτομο 4: Μπερδεύτηκα σε αυτή την ερώτηση. Παρόλο που ξέρω τη διαφορά 
ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος μπερδεύτηκα και απάντησα 
βρογχίτιδα.   
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Ομαδοποίηση απαντήσεων: 
‘Ποιες εστίες θορύβου υπάρχουν κοντά στο χώρο εργασίας σας;’  

 Δεν ήξερα τι σημαίνει συμβατική κατασκευή, ‘μπετόν’ (1/6) 
‘Πόσες ώρες την ημέρα εργάζεστε; Από… έως… ώρες ημερησίως’   

 Ωράριο εργασίας: (4/6) 
‘Η φωνή σας χάνεται κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας;’ 

 Δεν το εξέλαβα σαν να κλείνει τελείως, μπορεί και να βγαίνει λίγο/ το χάνεται δεν 
θα έλεγα ότι κλείνει, έχει διαφορά/ το χάνεται το κατάλαβα ότι σβήνει κάπως όχι 
ότι κόβεται,  (3/6) 

 Το χάνεται είναι κάτι διαφορετικό για μένα (1/6) 
‘Η φωνή σας γίνεται χειρότερη στο τέλος της ημέρας;’, ‘Κουράζεται η φωνή σας 
στο τέλος της ημέρας;’ 

 Διατύπωση ερώτησης: (3/6) 
‘Καπνίζετε;  Ναι  Όχι’  

 Κάποιοι που πρόσφατα έκοψαν το τσιγάρο τι θα απαντήσουν (1/6) 
‘Έχετε αλλεργίες;’  

 ‘Έχετε αλλεργίες και πότε;’ (1/6) 
‘Έχετε κάποια πάθηση νευρολογικής φύσεως;’ 

 Διευκρίνιση: (2/6) 
‘Παρουσιάζετε φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (π.χ. 
φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα, ρινίτιδα);  

 Καλό παράδειγμα: (1/6) 
 Μπερδεύτηκα σε αυτή την ερώτηση: (1/6)  

 
9. Αλλαγή διατύπωσης των ερωτήσεων του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 

1 
‘Δυσκολεύεστε να ακούτε στο περιβάλλον της εργασίας σας;’  
(Μέρος 3, ερώτηση 9) 
Αν υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν την ακοή σας στο χώρο εργασίας.  

2 

‘Πόσα ποτήρια νερό πίνετε καθημερινά;’ (Μέρος 4, ερώτηση 1) 
Μικρές απαντήσεις για να μπορεί κάποιος να επιλέξει. Από μηδέν μέχρι δύο, από 
τρία και πάνω.  
‘Δυσκολεύεστε να ακούτε στο περιβάλλον της εργασίας σας;’  
(Μέρος 3, ερώτηση 9) 
Βατή ερώτηση – γιατί όντως δυσκολεύομαι να ακούω καμιά φορά λόγω των 
αυτοκινήτων που περνάνε απ’ έξω. Ίσως να έβαζες ένα παράδειγμα πχ. θόρυβος 
εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.  
‘Καπνίζετε;  Ναι  Όχι’ (Μέρος 4, ερώτηση 6) 
Ναι νομίζω είναι σημαντικό να αναφέρεις αν ήταν καπνιστές πριν.   

3 

 ‘Συζώ με κάποιον’ (Μέρος 1, ερώτηση 5)  
Νομίζω ότι είναι συγκατοικώ με κάποιον.  
‘Πίνετε ανθρακούχα ποτά;’ (Μέρος 4, ερώτηση 4)  
Ανθρακούχα ποτά να γίνει ανθρακούχα ποτήρια.  
‘Έχετε αλλεργίες;’ (Μέρος 5, ερώτηση 1)  
Χρειάζεται λίγο περισσότερο χώρο να συμπληρώσουν τα αλλεργικά συμπτώματα.  
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‘Έχει αλλάξει η φωνή σας τους τελευταίους 12 μήνες (π.χ. βραχνάδα);  
(Μέρος 5, ερώτηση 11)  
Να δώσεις άλλο ένα παράδειγμα εκτός από τη βραχνάδα, μία καλή λέξη για να τους 
βοηθήσεις να βρουν τη σωστή απάντηση.  
‘Δυσκολεύεστε να ακούτε στο περιβάλλον της εργασίας σας;’  
(Μέρος 3, ερώτηση 9)  
Ίσως αν υπάρχει πολύς θόρυβος ή υπάρχουν εστίες θορύβου που σας κάνουν να 
δυσκολεύεστε να ακούτε. Εγώ έλεγα μήπως στο ιατρικό μέρος χρειάζεται να 
αναφέρεις αν έχετε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, γιατί ενώ τη γράφεις στα 
συμπτώματα, την αναλύεις, μπορεί κάποιος να μην το έχει τώρα να το είχε 
παλιότερα. 

4 
‘Παρουσιάζετε φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (π.χ. 
φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα, ρινίτιδα); (Μέρος 5, ερώτηση 10) 
Να υπογραμμίσεις τα παραδείγματα.  

5 
‘Παρουσιάζετε φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (π.χ. 
φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα, ρινίτιδα); (Μέρος 5, ερώτηση 10) 
Παραδείγματα με πλάγια γράμματα.  

6 

‘Δυσκολεύεστε να ακούτε στο περιβάλλον της εργασίας σας;’  
(Μέρος 3, ερώτηση 9) 
Νομίζω κάπως αλλιώς να διατυπωθεί.  
‘Η φωνή σας γίνεται χειρότερη στο τέλος της ημέρας;’ ,‘Κουράζεται η φωνή 
σας στο τέλος της ημέρας;’ (Μέρος 3, ερωτήσεις 4 και 14) 
Να διατυπωθεί μία φορά (4η ερώτηση) και αν θέλεις να προσθέσεις ‘Η φωνή σας 
είναι χειρότερη το πρωί;’  
‘Καπνίζετε;  Ναι  Όχι’ (Μέρος 4, ερώτηση 6)  
Αν όχι καπνίζατε πριν, ήσασταν καπνίστρια πριν; Είναι ένας παράγοντας ο οποίος 
πρέπει να τον αναφέρεις.  
‘Πίνετε αλκοολούχα ποτά;’ (Μέρος 4, ερώτηση 5)  
Νομίζω ότι παίζει ρόλο και τι είδους αλκοόλ, πόσα ποτήρια και από κάτω τι είδους 
βάλε μετά πχ. κρασί, ουίσκι, τζιν.  
‘Έχετε πρόβλημα στην ακοή σας;’ (Μέρος 5, ερώτηση 7) 
Μήπως είναι καλύτερα να πεις ‘Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας;’ Δεν ξέρω.  

 
Ταξινόμηση ερωτήσεων  
‘Συζώ με κάποιον’ 

Άτομο 3: Νομίζω ότι είναι συγκατοικώ με κάποιον. 
‘Δυσκολεύεστε να ακούτε στο περιβάλλον της εργασίας σας;’ 

Άτομο 1: Αν υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν την ακοή σας στο χώρο 
εργασίας. 
Άτομο 2: Βατή ερώτηση – γιατί όντως δυσκολεύομαι να ακούω καμιά φορά λόγω 
των αυτοκινήτων που περνάνε απ’ έξω. Ίσως να έβαζες ένα παράδειγμα πχ. 
θόρυβος εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. 
Άτομο 3: Ίσως αν υπάρχει πολύς θόρυβος ή υπάρχουν εστίες θορύβου που σας 
κάνουν να δυσκολεύεστε να ακούτε. 
Άτομο 6: Νομίζω κάπως αλλιώς να διατυπωθεί.  
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‘Η φωνή σας γίνεται χειρότερη στο τέλος της ημέρας;’, ‘Κουράζεται η φωνή σας 
στο τέλος της ημέρας;’  

Άτομο 6: Να διατυπωθεί μία φορά (4η ερώτηση) και αν θέλεις να προσθέσεις ‘Η 
φωνή σας είναι χειρότερη το πρωί;’ 

‘Πόσα ποτήρια νερό πίνετε καθημερινά;’ 
Άτομο 2: Μικρές απαντήσεις για να μπορεί κάποιος να επιλέξει. Από μηδέν μέχρι 
δύο, από τρία και πάνω. 

‘Πίνετε ανθρακούχα ποτά;’ 
Άτομο 3: Ανθρακούχα ποτά να γίνει ανθρακούχα ποτήρια. 

‘Πίνετε αλκοολούχα ποτά;’  
Άτομο 6: Νομίζω ότι παίζει ρόλο και τι είδους αλκοόλ, πόσα ποτήρια και από 
κάτω τι είδους βάλε μετά πχ. κρασί, ουίσκι, τζιν. 

‘Καπνίζετε;  Ναι  Όχι’  
Άτομο 2: Ναι νομίζω είναι σημαντικό να αναφέρεις αν ήταν καπνιστές πριν. 
Άτομο 6: Αν όχι καπνίζατε πριν, ήσασταν καπνίστρια πριν; Είναι ένας 
παράγοντας ο οποίος πρέπει να τον αναφέρεις.    

‘Έχετε αλλεργίες;’  
Άτομο 3: Χρειάζεται λίγο περισσότερο χώρο να συμπληρώσουν τα αλλεργικά 
συμπτώματα. 

‘Έχετε πρόβλημα στην ακοή σας;’  
Άτομο 6: Μήπως είναι καλύτερα να πεις ‘Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας;’ Δεν 
ξέρω. 

‘Παρουσιάζετε φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (π.χ. 
φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα, ρινίτιδα);  

Άτομο 4: Να υπογραμμίσεις τα παραδείγματα. 
Άτομο 5: Παραδείγματα με πλάγια γράμματα. 

‘Έχει αλλάξει η φωνή σας τους τελευταίους 12 μήνες (π.χ. βραχνάδα);  
Άτομο 3: Να δώσεις άλλο ένα παράδειγμα εκτός από τη βραχνάδα, μία καλή λέξη 
για να τους βοηθήσεις να βρουν τη σωστή απάντηση.   

 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 
‘Συζώ με κάποιον’ 

 Συγκατοικώ με κάποιον: (1/6) 
‘Δυσκολεύεστε να ακούτε στο περιβάλλον της εργασίας σας;’ 

 Παράγοντες που επηρεάζουν την ακοή: (1/6) 
 Θόρυβος: (2/6) 
 Αλλαγή διατύπωσης: (1/6) 

‘Η φωνή σας γίνεται χειρότερη στο τέλος της ημέρας;’, ‘Κουράζεται η φωνή σας 
στο τέλος της ημέρας;’  

 ‘Η φωνή σας είναι χειρότερη το πρωί;’ 
‘Πόσα ποτήρια νερό πίνετε καθημερινά;’ 

 Μικρές απαντήσεις: (1/6) 
‘Πίνετε ανθρακούχα ποτά;’ 

 Ανθρακούχα ποτήρια: (1/6) 
‘Πίνετε αλκοολούχα ποτά;’  

 Είδος αλκοολούχων ποτών: (1/6) 
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‘Καπνίζετε;  Ναι  Όχι’  
 Πρώην καπνιστές: (2/6) 

‘Έχετε αλλεργίες;’  
 Χώρος για συμπλήρωση αλλεργικών συμπτωμάτων: (1/6) 

‘Έχετε πρόβλημα στην ακοή σας;’  
 ‘Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας;’ (1/6) 

‘Παρουσιάζετε φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (π.χ. 
φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα, ρινίτιδα);  

 Υπογράμμιση παραδειγμάτων: (1/6) 
 Παραδείγματα με πλάγια γράμματα: (1/6) 

‘Έχει αλλάξει η φωνή σας τους τελευταίους 12 μήνες (π.χ. βραχνάδα);  
 Επιπλέον παράδειγμα: (1/6) 

 
10. Ολοκληρωμένες ερωτήσεις του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 
1 Ναι 
2 Ναι 
3 Ναι 
4 Ναι (Συμφωνώ) 
5 Ναι  
6 Τέλεια 
 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Ναι: (6/6) 
 
11. Σειρά ερωτήσεων του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 

1 Ναι. Είναι καλύτερα να είναι το μέρος 4 (σελ. 167) εκεί που είναι γιατί είναι πιο 
ξεκούραστο.  

2 Μια χαρά. Το μέρος 3 (σελ. 166) είναι συνέχεια με το μέρος 2 (σελ. 165).  

3 Ναι. Είναι καλύτερα να είναι το μέρος 4 (σελ. 167) εκεί που είναι γιατί είναι πιο 
ξεκούραστο (Συμφωνώ). 

4 Ναι. Είναι καλύτερα να είναι το μέρος 4 (σελ. 167) εκεί που είναι γιατί είναι πιο 
ξεκούραστο. 

5 Ναι. Είναι καλύτερα να είναι το μέρος 4 (σελ. 167) εκεί που είναι γιατί είναι πιο 
ξεκούραστο. 

6 Μήπως να βάλεις το μέρος 4 (σελ. 167) πρώτα και μετά το μέρος 3 (σελ. 166); Ναι, 
έχει μια λογική.  

 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Είναι εντάξει: (6/6) 
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12. Τρόπος απαντήσεων του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 
1 Καλός μου φάνηκε (1). Συμφωνώ με το άτομο 2 στο σπάνια (3).  

2 

Εγώ θα προτιμούσα αντί για σχεδόν ποτέ να είχε σπάνια και αντί για μερικές 
φορές να είχε καμιά φορά. Το μερικές φορές είναι πιο συχνά για μένα (2). Τι ποτέ 
τι σχεδόν ποτέ, σπάνια όμως είναι καλύτερα. Μπορεί να έβαζα ορισμένες φορές. Το 
μερικές φορές κλείνει προς πιο συχνά για κάποιο λόγο ενώ το καμιά φορά είναι 
κάπου στη μέση. Άμα είναι δεν την αλλάζεις. Πιο συχνά μπορείς να πεις αντί για 
σχεδόν πάντα (5). Απλά εγώ σε όσες έβαλα ποτέ θα μπορούσα να είχα βάλει και 
σχεδόν ποτέ. ‘Καθαρίζετε συχνά το λαιμό σας; (πχ. ξερόβηχας, απόχρεμψη – 
φλέματα)’ (Μέρος 3, ερώτηση 20): Να βάλεις καθαρίζετε το λαιμό σας γιατί ούτως 
ή άλλως δίνεις τα χρονικά όρια και αν υπάρχουν και κάποιες άλλες που να είναι έτσι 
(10).  

3 

Το καμιά φορά είναι λίγο προφορική έκφραση. Το σπάνια ναι. Το καμιά φορά 
λίγο, ορισμένες φορές. Το πάντα μήπως να το πεις συνέχεια σαν πιο ωραία; (4) 
Απλά ίσως το πάντα δεν είναι τόσο formal, δεν ξέρω γιατί. Κατανοητές είναι. Και 
επίσης να κάνεις και τις δύο ανοιχτές ερωτήσεις που είπαμε στο τέλος ‘πως θα 
χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας’ και ‘σχολιάστε τη φωνή σας’ (6).  

4 
Κάποιες φορές. Δίνοντας λίγα παραδείγματα μέσα σε μία παρένθεση (6). Η 
κλίμακα Likert μου φαίνεται πολύ καλή, συμφωνώ με τον τρόπο που είναι, με 
βόλεψε έτσι όπως ήταν (7).  

5 

Μπερδεύτηκα ελάχιστα σε κάποιες ερωτήσεις που έπρεπε να απαντήσουμε για το 
πόσο συχνά συμβαίνει κάτι, για παράδειγμα η ερώτηση 10 στο μέρος 5 ‘Πόσο 
συχνά παρουσιάζετε φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (πχ. 
φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα, ρινίτιδα;), θα ήθελα μία βοήθεια προς τα που 
θα ήταν η απάντηση, μια φορά, μερικές φορές το χρόνο, για το μήνα, θα με 
βοηθούσε αυτή η διευκρίνιση (8).  

6 Εμένα μια χαρά μου φάνηκαν (9). Μια χαρά είναι, έχω συνηθίσει να απαντάω 
έτσι οπότε εμένα δε μου φάνηκε κάτι (11).  

 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Καλός/μια χαρά/κλίμακα Likert πολύ καλή: (3/6) 
 Κατανοητές: (1/6) 
 Άμα είναι δεν την αλλάζεις: (1/6) 
 Σχεδόν ποτέ → σπάνια: (3/6) 
 Μερικές φορές → καμιά φορά: (1/6) 
 Πάντα → συνέχεια: (1/6) 
 Σχεδόν πάντα → πιο συχνά: (1/6) 
 Ανοιχτές ερωτήσεις (Πως θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας/σχολιάστε τη φωνή 
σας): (1/6) 

 Ερωτήσεις για το πόσο συχνά συμβαίνει κάτι → διευκρίνιση ‘μία φορά, μερικές 
φορές το χρόνο, για το μήνα’: (1/6) 

 ‘Καθαρίζετε συχνά το λαιμό σας; (πχ. ξερόβηχας, απόχρεμψη - φλέματα)’ → 
‘Καθαρίζετε το λαιμό σας; (πχ. ξερόβηχας, απόχρεμψη - φλέματα)’: (1/6) 
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13. Επιλογές απαντήσεων στο «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 
1 Ναι.  
2 Ναι, μια χαρά είναι.  

3 Τους ξεκουράζεις κιόλας. Πρέπει να σκεφτείς λίγο τις κλίμακες και τις απαντήσεις 
στατιστικά για να δεις αν σου βγαίνουν.   

4 Εντελώς ξεκάθαρες.  
5 Ναι.   
6 Ναι. Αλλιώς ακούγεται μονότονο.  

 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Ναι (6/6) 
 
14. Ευκολία στη συμπλήρωση του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 
1 Πάρα πολύ. 
2 Πάρα πολύ.  
3 Πάρα πολύ. 
4 Εύκολο και σύντομο. 
5 Πάρα πολύ. 
6 Πολύ.  
 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Πάρα πολύ: (4/6) 
 Εύκολο και σύντομο: (1/6) 
 Πολύ: (1/6) 

 
15. Μέγεθος του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 
1 Καλό, πολλές πληροφορίες. 
2 Στα όρια.  
3 Καλό. 
4 Ήταν σωστό, δεν ήταν κουραστικό.  
5 Καλό. 
6 Μια χαρά, καλά θέματα, ενδιαφέρον.  
 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Καλό: (3/6) 
 Στα όρια: (1/6) 
 Σωστό: (1/6) 
 Μια χαρά: (1/6) 
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Τελικές Ερωτήσεις (Ending Questions) 
 
 
1. Σας άρεσε το  «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής»; 
 
1 Ναι, πάρα πολύ  
2 Ναι 
3 Ναι  
4 Ναι 
5 Ναι 
6 Ναι  
 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Ναι: (6/6) 
 
2. Ενδιαφέρον για το «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 
1 Ναι 
2 Ναι 
3 Ναι 
4 Ναι 
5 Ναι 
6 Ναι 
 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Ναι: (6/6) 
 
3. Πρόσθετες ερωτήσεις στο «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 

1 

Πολύς κόσμος τρώει καυτερά φαγητά (2). Θα με ενδιέφερε μία γενική ερώτηση 
τύπου αν έχει παρακολουθηθεί ποτέ από ψυχολόγο ή ψυχίατρο (3). Με το voice 
therapy αλλάζει η φωνή πολύ (4). Και η εκκλησία επίσης, μία ασθενής ήταν 
καθηγήτρια και τραγούδαγε στην εκκλησία, συνδυασμός απίστευτος γιατί και τα 
Σαββατοκύριακα ήταν στην εκκλησία και τραγούδαγε (7). Η φωνή αλλάζει στην 
εγκυμοσύνη (14). Αλλάζετε τον τόνο της φωνής σας ανάλογα με τις περιστάσεις η 
χροιά είναι (16).  

2 

Η θεραπεία στη φωνή να μπει μπροστά στα δημογραφικά ή στο μέρος 5, εδώ που 
λέει έχετε επισκεφτεί τον ΩΡΛ, βάλε το εδώ (4). Αν έχεις σκύλο και φωνάζεις 
καταπονείς τη φωνή σου – αυτοί και με τα σκυλιά αλλάζουν τη φωνή πολύ (6). Η 
ερώτηση πως χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας μετράει πάρα πολύ γιατί ο άλλος 
μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι φωνάζει (10). Στα ορμονικά βάλε την εγκυμοσύνη 
(14).  

3 
Στην Αγγλία βάζαμε πολύ και τα καυτερά φαγητά (2). Τώρα για τα ψυχολογικά (3). 
Στα ορμονικά βάλε την εγκυμοσύνη (14). Μήπως πρέπει να βάλεις επειδή 
απευθύνεσαι και σε νηπιαγωγούς πόσο συχνά κάνετε και μιμήσεις φωνών; 
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Αλλάζετε τον τόνο της φωνής σας; Η χροιά είναι, ναι (16)  

4 

Και στο σπίτι ίσως περισσότερο αν υπάρχει παθητικό κάπνισμα (9). Μήπως θα 
έπρεπε να συμπεριληφθεί μία ερώτηση για το αν παίρνετε κάποια φαρμακευτική 
αγωγή (1); Τα καυτερά φαγητά είναι αυτά τα οποία επηρεάζουν ίσως περισσότερο 
(2). Ναι, σίγουρα αν έχει περάσει από voice therapy πριν, θα μπορούσε να μπει στο 
μέρος 4, όσον αφορά συνήθειες, δεν θα το έβαζα στα δημογραφικά, το μέρος 5 είναι 
το πιο κατάλληλο (4). Να αφήσεις ένα κενό στο τέλος όπου να πεις σχολιάστε εσείς 
ορισμένα πράγματα για τη φωνή σας, ή τι πιστεύετε εσείς για τη φωνή σας (5).   

5 

Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε πριν, στο χώρο εργασίας αν υπάρχει παθητικό κάπνισμα, 
αν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι στους οποίους εκτίθεσαι (9). Αν έχει κάνει 
θεραπεία φωνής πριν είναι σημαντικό (4). Το παθητικό κάπνισμα, γενικά το 
περιβάλλον στο χώρο εργασίας, την ατμόσφαιρα δηλαδή, στην υγιεινή της φωνής – 
και στο χώρο εργασίας και στο σπίτι (9). Ή θεραπεία στη φωνή ή αν έχει 
ακολουθήσει κάποιες συμβουλές που να τις έχει δώσει ο ΩΡΛ, κάποιο πρόγραμμα, 
το μέρος 5 είναι το πιο κατάλληλο γιατί έχει όλα τα ιατρικά μέσα - μπορούν να 
δώσουν παραδείγματα, ΩΡΛ, θεραπεία, λογοπεδικό, φωνητική, οτιδήποτε (4).  

6 

Στο μέρος 5 να γράψεις για την εμμηνόπαυση, στο ιστορικό, αν έχουν ορμονικά 
προβλήματα, εμμηνόπαυση (15). Υπάρχουν κάποια φάρμακα που επηρεάζουν 
ορμόνες και γενικά και τη φωνή. Στο ιατρικό μέρος να βάλεις στο τέλος, ‘Παίρνετε 
κάποια φαρμακευτική αγωγή (1), αν ναι ποια;’ Αν δώσεις το Voice Handicap 
Index δεν χρειάζεται να αναφερθείς στα ψυχολογικά (3). Και αν έχει κάνει και 
θεραπεία στη φωνή πριν, εγώ λέω να μπει μπροστά, στα δημογραφικά (4). Αν 
κάνουν συχνή χρήση στο τηλέφωνο, βάλε το στο μέρος 3 (8). Μπορείς να βάλεις 
μία ερώτηση πως θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας πχ. αγχώδη, νευρικό, ήρεμο, 
τέτοια, ή αν έχουν περάσει πρόσφατα κανένα γεγονός που τους ταρακούνησε (10). 
Αν κάνουν παρουσιάσεις; Εκεί έχεις πολύ άγχος (11). ‘Πηγαίνετε σε χώρους που 
έχουν θόρυβο στον ελεύθερο σας χρόνο; (π.χ. εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης κ.ά.) 
(Μέρος 3, ερώτηση 11) Βάλε και γήπεδο (12). Βάλε και καμία ερώτηση εδώ στα 
συμπτώματα ότι χάνεται η φωνή τελείως (13). Φέρνει διαφοροποίηση στα 
ορμονικά η εγκυμοσύνη (14). Τι ώρα είναι το τελευταίο γεύμα σας; Να την βάλεις 
στο μέρος 5, ερώτηση 5 Έχετε κάποια πάθηση στον οισοφάγο ή στο στομάχι; (πχ. 
παλινδρόμηση κ.ά.). Μετά να τη βάλεις, πρέπει να την κάνεις ναι όχι αυτήν την 
ερώτηση (17).   

 
Ταξινόμηση ερωτήσεων: 
1. Φαρμακευτική αγωγή 

Άτομο 4: Να συμπεριληφθεί ερώτηση για το αν παίρνετε κάποια φαρμακευτική 
αγωγή. 
Άτομο 6: Υπάρχουν κάποια φάρμακα που επηρεάζουν ορμόνες και γενικά και τη 
φωνή. Στο ιατρικό μέρος να βάλεις στο τέλος, ‘Παίρνετε κάποια φαρμακευτική 
αγωγή, αν ναι ποια;’ 

2. Καυτερά φαγητά 
Άτομο 1: Πολύς κόσμος τρώει καυτερά φαγητά.  
Άτομο 3: Στην Αγγλία βάζαμε πολύ και τα καυτερά φαγητά.  
Άτομο 4: Τα καυτερά φαγητά είναι αυτά τα οποία επηρεάζουν ίσως περισσότερο. 
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3. Ψυχολογικά 
Άτομο 1: Θα με ενδιέφερε μία γενική ερώτηση τύπου αν έχει παρακολουθηθεί 
ποτέ από ψυχολόγο ή ψυχίατρο. 
Άτομο 3: Τώρα για τα ψυχολογικά.  
Άτομο 6: Αν δώσεις το Voice Handicap Index δεν χρειάζεται να αναφερθείς στα 
ψυχολογικά. 

4. Θεραπεία φωνής 
Άτομο 1: Με το voice therapy αλλάζει η φωνή πολύ. 
Άτομο 2: Η θεραπεία στη φωνή να μπει μπροστά στα δημογραφικά ή στο μέρος 5, 
εδώ που λέει έχετε επισκεφτεί τον ΩΡΛ, βάλε το εδώ. 
Άτομο 4: Ναι, σίγουρα αν έχει περάσει από voice therapy πριν, θα μπορούσε να 
μπει στο μέρος 4, όσον αφορά συνήθειες, δεν θα το έβαζα στα δημογραφικά, το 
μέρος 5 είναι το πιο κατάλληλο. 
Άτομο 5: Αν έχει κάνει θεραπεία φωνής πριν είναι σημαντικό. Ή θεραπεία στη 
φωνή ή αν έχει ακολουθήσει κάποιες συμβουλές που να τις έχει δώσει ο ΩΡΛ, 
κάποιο πρόγραμμα, το μέρος 5 είναι το πιο κατάλληλο γιατί έχει όλα τα ιατρικά 
μέσα - μπορούν να δώσουν παραδείγματα, ΩΡΛ, θεραπεία, λογοπεδικό, 
φωνητική, οτιδήποτε. 
Άτομο 6: Και αν έχει κάνει και θεραπεία στη φωνή πριν, εγώ λέω να μπει 
μπροστά, στα δημογραφικά. 

5. Προσωπική γνώμη για τη φωνή 
Άτομο 4: Να αφήσεις ένα κενό στο τέλος όπου να πεις σχολιάστε εσείς ορισμένα 
πράγματα για τη φωνή σας, ή τι πιστεύετε εσείς για τη φωνή σας.   

6. Κατοικίδια ζώα 
Άτομο 2: Αν έχεις σκύλο και φωνάζεις καταπονείς τη φωνή σου – αυτοί και με τα 
σκυλιά αλλάζουν τη φωνή πολύ. 

7. Εκκλησία 
Άτομο 1: Και η εκκλησία επίσης – μία ασθενής ήταν καθηγήτρια και τραγούδαγε 
στην εκκλησία, συνδυασμός απίστευτος γιατί και τα Σαββατοκύριακα ήταν στην 
εκκλησία και τραγούδαγε. 

8. Τηλέφωνο 
Άτομο 6: Αν κάνουν συχνή χρήση στο τηλέφωνο, βάλε το στο μέρος 3.  

9. Παθητικό κάπνισμα 
Άτομο 4: Και στο σπίτι ίσως περισσότερο αν υπάρχει παθητικό κάπνισμα. 
Άτομο 5: Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε πριν, στο χώρο εργασίας αν υπάρχει παθητικό 
κάπνισμα, αν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι στους οποίους εκτίθεσαι. Το 
παθητικό κάπνισμα, γενικά το περιβάλλον στο χώρο εργασίας, την ατμόσφαιρα 
δηλαδή, στην υγιεινή της φωνής – και στο χώρο εργασίας και στο σπίτι. 

10. Χαρακτηρισμός προσωπικότητας 
Άτομο 2: Η ερώτηση πως χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας μετράει πάρα πολύ γιατί ο 
άλλος μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι φωνάζει. 
Άτομο 6: Μπορείς να βάλεις μία ερώτηση πως θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας 
πχ. αγχώδη, νευρικό, ήρεμο, τέτοια, ή αν έχουν περάσει πρόσφατα κανένα 
γεγονός που τους ταρακούνησε.  

11. Παρουσιάσεις 
Άτομο 6: Αν κάνουν παρουσιάσεις; Εκεί έχεις πολύ άγχος. 
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12. Ελεύθερος χρόνος 
Άτομο 6: ‘Πηγαίνετε σε χώρους που έχουν θόρυβο στον ελεύθερο σας χρόνο; 
(π.χ. εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης κ.ά.) Βάλε και γήπεδο. 

13. Χάνεται η φωνή 
Άτομο 6: Βάλε και καμία ερώτηση εδώ στα συμπτώματα ότι χάνεται η φωνή 
τελείως.  

14. Εγκυμοσύνη 
Άτομο 1: Η φωνή αλλάζει στην εγκυμοσύνη. 
Άτομο 2: Στα ορμονικά βάλε την εγκυμοσύνη. 
Άτομο 3: Στα ορμονικά βάλε την εγκυμοσύνη. 
Άτομο 6: Φέρνει διαφοροποίηση στα ορμονικά η εγκυμοσύνη. 

15. Εμμηνόπαυση 
Άτομο 6: Στο μέρος 5 να γράψεις για την εμμηνόπαυση, στο ιστορικό, αν έχουν 
ορμονικά προβλήματα, εμμηνόπαυση. 

16. Τόνος φωνής 
Άτομο 1: Αλλάζετε τον τόνο της φωνής σας ανάλογα με τις περιστάσεις η χροιά 
είναι. 
Άτομο 3: Μήπως πρέπει να βάλεις επειδή απευθύνεσαι και σε νηπιαγωγούς πόσο 
συχνά κάνετε και μιμήσεις φωνών; Αλλάζετε τον τόνο της φωνής σας; Η χροιά 
είναι, ναι.  

17. Ώρα γεύματος 
Άτομο 6: Τι ώρα είναι το τελευταίο γεύμα σας; Να την βάλεις στο μέρος 5, 
ερώτηση 5 Έχετε κάποια πάθηση στον οισοφάγο ή στο στομάχι; (πχ. 
παλινδρόμηση κ.ά.). Μετά να τη βάλεις, πρέπει να την κάνεις ναι όχι αυτήν την 
ερώτηση. 

 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 
1. Φαρμακευτική αγωγή 

 Να συμπεριληφθεί ερώτηση για φαρμακευτική αγωγή: (2/6) 
2. Καυτερά φαγητά 

 Αναφορά στα καυτερά φαγητά: (3/6) 
3. Ψυχολογικά 

 Αναφορά στα ψυχολογικά: (2/6) 
 Δεν χρειάζεται να γίνει αναφορά στα ψυχολογικά: (1/6) 

4. Θεραπεία φωνής 
 Να συμπεριληφθεί ερώτηση για θεραπεία φωνής: (5/6) 

5. Προσωπική γνώμη για τη φωνή 
 Σχολιασμός φωνής: (1/6) 

6. Κατοικίδια ζώα 
 Αλλαγή φωνής: (1/6) 

7. Εκκλησία 
 Ψαλμωδία: (1/6) 

8. Τηλέφωνο 
 Συχνή χρήση τηλεφώνου: (1/6) 

9. Παθητικό κάπνισμα 
 Να συμπεριληφθεί ερώτηση για το παθητικό κάπνισμα (2/6) 
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10. Χαρακτηρισμός προσωπικότητας 
 Να συμπεριληφθεί ερώτηση πως χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας (2/6) 

11. Παρουσιάσεις 
 Αν κάνουν παρουσιάσεις: (1/6) 

12. Ελεύθερος χρόνος 
 Παραδείγματα – γήπεδο (1/6) 

13. Χάνεται η φωνή 
 Συμπτώματα φωνής – χάνεται η φωνή τελείως (1/6) 

14. Εγκυμοσύνη 
 Να συμπεριληφθεί ερώτηση για την εγκυμοσύνη: (4/6) 

15. Εμμηνόπαυση 
 Να συμπεριληφθεί ερώτηση για την εμμηνόπαυση: (1/6) 

16. Τόνος φωνής 
 Αλλαγή τόνου φωνής – χροιάς: (2/6) 

17. Ώρα γεύματος 
 Τελευταίο γεύμα μέσα στην ημέρα: (1/6) 

 
4. Πρόσθετος σχολιασμός του «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 
1 Καλά 
2 Καλά 
3 Καλά 
4 Καλά 
5 Καλά 
6 Καλά 
 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Καλά: (6/6) 
 
5. Επιπλέον προτάσεις για το «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 
1 Τα είπαμε.  
2 Τα είπαμε πριν.  
3 Τα είπαμε. 
4 Τα είπαμε προηγουμένως. 
5 Τα είπαμε.  
6 Τα είπαμε. 
 
Ομαδοποίηση απαντήσεων: 

 Τα είπαμε: (6/6) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ – Τροποποιήσεις στο «Προφίλ Επαγγελματικής Φωνής» 
 
Τροποποιήσεις (αλλαγές και προσθήκη ερωτήσεων) στο «Προφίλ Επαγγελματικής 
Φωνής» μετά την ομαδική συνέντευξη (focus group): 
 
Αλλαγή ερωτήσεων 
 

Πριν Μετά 

8. Πόσες ώρες την ημέρα εργάζεστε; 
  Από …… έως …… ώρες ημερησίως 

 8. Πόσες ώρες την ημέρα εργάζεστε; 
 ≤ 3 ώρες     ⃞        4 - 5 ώρες  ⃞ 

 6  - 8 ώρες  ⃞        > 8  ώρες    ⃞ 

9. Πόσες μέρες αναρρωτικής άδειας έχετε πάρει 
 τους τελευταίους 12 μήνες λόγω προβλημάτων 
 φωνής; 
……………………………………………………..

9. Πόσες μέρες αναρρωτικής άδειας έχετε 
πάρει τους τελευταίους 12 μήνες λόγω 
προβλημάτων φωνής; 
 0 μέρες              ⃞  1-2 μέρες ⃞ 

3 - 10 μέρες ⃞ > 10 μέρες ⃞ 

10. Πόσες μέρες αναρρωτικής άδειας έχετε πάρει 
 τους τελευταίους 12 μήνες για άλλους λόγους 
 υγείας; 
…………………………………………………… 

10. Πόσες μέρες αναρρωτικής άδειας έχετε 
πάρει τους τελευταίους 12 μήνες για άλλους 
λόγους υγείας; 
 0 μέρες              ⃞ 1-2 μέρες ⃞ 

3 - 10 μέρες ⃞ > 10 μέρες ⃞ 

1. Πόσα ποτήρια νερό πίνετε καθημερινά; 
………………………………………………... 

1. Πόσα ποτήρια νερό πίνετε καθημερινά; 
≤ 2   ⃞ ποτήρια   3 - 5 ⃞ ποτήρια 

6 – 8 ⃞ ποτήρια    > 8 ⃞ ποτήρια 

10.Παρουσιάζετε φλεγμονές του ανώτερου 
αναπνευστικού συστήματος (πχ φαρυγγίτιδα, 
λαρυγγίτιδα. ιγμορίτιδα, ρινίτιδα;)  
Ναι ⃞    Όχι ⃞    Δεν ξέρω ⃞ 
10α. Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε:  
……………………………………………………. 
10β. Πόσο συχνά; 
……………………………………………………. 

10.Παρουσιάζετε φλεγμονές του ανώτερου 
αναπνευστικού συστήματος;  
Ναι ⃞  Όχι ⃞  Δεν ξέρω ⃞ 
10α. Αν ναι, παρακαλώ διευκρινίστε: 
(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από 
μία απαντήσεις). 
Φαρυγγίτιδα                 Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Λαρυγγίτιδα               Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Ρινίτιδα                      Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 

Ιγμορίτιδα                  Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 
10β. Πόσο συχνά; 
1 φορά το μήνα                ⃞ 

 Μερικές φορές το χρόνο ⃞ 

 1 φορά το χρόνο             ⃞ 
10γ. Ακολουθείτε κάποια θεραπεία για 
φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος;                Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 
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Πρόσθετες ερωτήσεις 
 

11. Πόσα λεπτά την ημέρα μιλάτε περίπου στο τηλέφωνο? 

  ≤ 10 λεπτά ⃞ 11-30  λεπτά ⃞ 31-60 λεπτά ⃞ > 60 λεπτά ⃞ 

8. Εκτίθεστε σε παθητικό κάπνισμα;                          Ναι  ⃞  Όχι  ⃞ 
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