
HIGIENA GŁOSU 
Opracował: dr hab. Maciej Gallas. 

 Zagadnienie higieny głosu jest niezmiernie istotne dla osób posługujących się zawodowo 
głosem. Wnikliwe zapoznanie się z informacjami oraz przestrzeganie opisanych zasad umożliwi 
utrzymanie aparatu głosowego w dobrej kondycji przez wiele lat pracy głosem. Temat podzieliłem na 
dwa działy: na zagadnienia związane z higieną miejsca, w którym wykonujemy pracę głosem oraz 
higienę osobistą mówcy/śpiewaka.  

Higieniczne środowisko pracy: 

1. Temperatura pomieszczenia: aby temperatura powietrza, które dochodzi do krtani mogła wynosić  
porządane około 32-34 stopnie C, temperatura powietrza w pomieszczeniu nie powinna być niższa 
niż 18 stopni C. Niższa temperatura może być przyczyną przeziębienia oraz sprzyjać rozwojowi 
wirusowych lub bakteryjnych zakażeń aparatu głosowego. Mam na dowód powyższego 
stwierdzenia szereg obserwacji- gdy w sytuacji obniżenia temperatury poniżej 18 stopni C w 
pomieszczeniach dydaktycznych prowadzone były zajęcia ze śpiewu- obserwowałem w następstwie 
tego faktu zwiększony odsetek chorych studentów. Paradoksalnie to nie okres zimowy jest 
najbardziej niebezpieczny pod tym względem; w miesiącach wiosennych i jesiennych, gdy 
ogrzewanie budynków jest trwale wyłączone zdarzają się okresy oziębienia temperatury powietrza 
poniżej progu 18 stopni. Zupełnie nieodpowiedzialne byłoby długotrwałe używanie głosu na 
mrozie. Człowiek został wyposażony w naturalny mechanizm ocieplania wdychanego powietrza: 
jest nim oddychanie „przez nos”. Wdychając powietrze w taki sposób wydłużamy jego drogę, którą 
przebywa, zanim dojdzie do krtani. Jama nosowa jest dodatkowo tak zbudowana, że mocno 
pofałdowana błona śluzowa posiada sporą powierzchnię, przez którą dochodzi do przepływu ciepła 
z organizmu. Dodatkowo zatoki przynosowe stanowią swoisty magazyn powietrza, w którym 
powietrze przechowywane pomiędzy kolejnymi wdechami zdąży się ogrzać i następnie miesza się z 
powietrzem świeżo wdychanym. Z powyższego fakt wynika stwierdzenie, że oddychanie 
(wdychanie) przez nos jest bardziej higieniczne. Optymalna temperatura pomieszczenia, w którym 
odbywa się zawodowe posługiwanie się głosem to 18-21 stopni C. Oddychanie powietrzem 
cieplejszym nie jest tak niebezpieczne, jak oddychanie powietrzem zbyt chłodnym, chociaż na 
pewno niekorzystnie wpływa na komfort pracy głosem.  

2. Wilgotność powietrza: drugim istotnym parametrem powietrza w pomieszczeniu jest jego 
wilgotność. Optymalna wilgotność to 60%-70%. Gdy wdychane powietrze osiąga taką wartość 
wilgotności, dochodzące do krtani (po nawilgoceniu podczas przejścia przez górną część aparatu 
oddechowego) osiąga wartość 90%. Podobnie, jak w przypadku temperatury, wdychanie powietrza 
przez nos zwiększa długość jego drogi wewnątrz ciała człowieka a przejście przez jamę nosową 
sprawia, że wilgoć z błon śluzowych jest odbierana przez powietrze. Błony śluzowe jamy nosowe są 
na bierząco nawilżane poprzez gruczoły. Powietrze w pomieszczeniach jest przeważnie za suche w 
sezonie grzewczym. Powinno się wtedy stosować nawilżacze aktywne: urządzenia emitujące mgiełkę 
lub nawilżacze bierne: pojemniki z wodą o dużej powierzchni parowania. „Domowy” sposób to 
zawieszenie wilgotnego ręcznika na kaloryferze. W sytuacji, gdy nie można liczyć na żaden z 
powyższych sposobów nawilżenia powietrza w pomieszczeniu, można „ratować sytuację” 
przewietrzając pomieszczenie: powietrze na zewnątrz budynku jest na pewno bardziej wilgotne niż w 
ogrzewanym pomieszczeniu. Wilgotność mierzymy za pomocą higrometru.  



3. Zanieczyszczenie powietrza, zapylenie: lotne substancje zanieczyszczające powietrze można 
podzielić na dwie grupy: 
- zanieczyszczenia nieorganiczne: ciała stałe o znacznym stopniu rozdrobnienia: smog, kurz, dym 

wyrobów tytoniowych itd. Stężenie powyżej 10 mg/m3 jest niekorzystne. Szkodliwość 
zanieczyszczeń zależy od składu substancji stanowiącej zanieczyszczenie (np. ołów jest 
niebezpieczny nawet w małym stężeniu). Typowym zanieczyszczeniem powietrza jest smog. Jego 
źródłem jest niska emisja produktów spalania (spalanie paliw kopalnych). Kolejnym „pospolitym” 
zanieczyszczeniem powietrza jest kurz- dlatego tak istotna jest czystość miejsca, w którym odbywa 
się praca głosem. Znaczenie w tym kontekście będą więc miały również materiały wykończeniowe, 
które w różny sposób będą umożliwiały utrzymanie czystości (np. wykładzina dywanowa będzie 
kumulowała kurz). Niektóre substancje nieorganiczne mogą wywoływać również alergie (np. latex, 
środki czystości). W oczyszczeniu powietrza w pomieszczeniach będą pomagały oczyszczacze 
powietrza, wyposażone w filtry (np. HEPA, aktywny węgiel). Nie rozważam w tym akapicie 
zanieczyszczeń niecharakterystycznych dla pracy nauczyciela a wystepujących obficie w halach 
produkcyjnych, na budowach itd.  

- zanieczyszczenia organiczne: drobnoustroje chorobotwórcze, alergeny: substancje czynne, 
wywołujące choroby (wirusy, bakterie, grzyby) oraz alergie (pyłki traw, drzew, krzewów; roztocza, 
pleśnie).  

Praktyka wskazuje, że często mamy do czynienia z mieszanką wskazanych dwóch rodzajów 
zanieczyszczeń. Aparat oddechowy człowieka jest wyposażony w mechanizm ochronny wobec 
lotnych zanieczyszczeń: największe drobiny zostają zatrzymane na włoskach znajdujących się u 
wejścia do nozdrzy. Mniejsze drobiny osiadają na wilgotnej błonie śluzowej i są z niej stopniowo 
usuwane poprzez pracę nabłonka migawkowego. Wspomaga ten proces kichanie i odkasływanie. Aby 
w pełni wykorzystać możliwości organizmu w zakresie oczyszczania wdychanego powietrza należy 
oddychać przez nos.  

4. Walory akustyczne pomieszczenia. Powszechnie wiadomo, że głos najlepiej brzmi w…łazience. A 
czy próbował ktoś z Państwa mówić w komorze bezechowej (https://www.youtube.com/watch?
v=Uu_-7UUM4ko) ? Na czym polega różnica? Gdy emitowany dźwięk odbije się od ściany (podłogi, 
sufitu) i powróci do osoby mówiącej, wówczas zadziała mechanizm sprzężenia zwrotnego: 
usłyszawszy odbicie swojego głosu uzyskany przekonanie o jego dobrym rozchodzeniu się w 
pomieszczeniu (np. łazienka) i nie będziemy nadużywać jego siły. Gdy, w przeciwnej sytuacji, 
wyemitowany głos zostanie pochłonięty przez materiały wykończeniowe pomieszczenia, żadne 
odbicie naszego głosu do nas nie powróci. W takiej sytuacji instynktownie zwiększamy wolumen 
emitowanego głosu, desperacko poszukując jego odbicia- którego i tak nie uzyskamy. Ten mechanizm 
powoduje nadużywanie siły głosu. Wygodnie mówi się więc w pomieszczeniach umożliwiających 
odbijanie dźwięku (lecz gdy echo jest zbyt duże mowa staje się niewyraźna). To nie znaczy, że 
mówienie w komorze bezechowej jest niemożliwe, ale na pewno jest trudniejsze i wymaga wprawy. 
Na zdolność odbijania dźwięku mają wpływ materiały wykończeniowe: twarde (kafelki, marmury, 
tynki) będą odbijały fale dźwiękowe; miękkie (drewno, styropian, gąbka, korek, tkaniny, zasłony, 
dywany) będą tłumiły dźwięk. 
 Dodatkowe znaczenie ma kubatura pomieszczenia- oczywiście w małym pomieszczeniu 
będziemy używali mniejszego wolumenu głosu, niż w dużym. Pamiętać należy, w kontekście pracy 
nauczyciela, żeby niepotrzebnie nie oddalać się od swoich słuchaczy i starać się ich zgrupować na 
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ograniczonym obszarze. W przypadku dużych pomieszczeń niezbędne stają się urządzenia 
nagłaśniające.  

5. Dodatkowe źródła dźwięku stanowiące tło akustyczne- są to wszystkie te dźwięki, które mówca 
będzie musiał „przekrzyczeć”. W środowisku pracy nauczyciela mogą to być: brzęczące świetlówki, 
szumiące wentylatory, pracujące urządzenia: komputer, projektor multimedialny; hałas dobiegający z 
zewnątrz: np. ruch uliczny; hałasy wytwarzane przez uczniów: rozmowy, szeptanie, intensywne 
poruszanie się itd. Hałas prowokuje do nadmiernego wysiłku głosowego oraz obniża wydolność 
psychofizyczną mówcy.  

Higiena osobista: 

1. Dbałość o ogólne zdrowie- ponieważ aparat głosowy jest częścią organizmu człowieka, należy dbać 
o ogólne zdrowie. Szereg zaburzeń głosu jest powiązanych z chorobami ogólnoustrojowymi i 
stanem psychicznym człowieka. 

2. Dbałość o kondycję fizyczną. Aktywność fizyczna sprzyja zdrowiu człowieka, czyli w myśl 
poprzedniego punktu, pośrednio korzystnie wpływa na aparat głosowy. Istnieją formy aktywności 
fizycznej, które szczególnie pozytywnie wpływają na warunki głosowe: np. bieganie lub pływanie 
doskonale kształtują i rozwijają sposób oddychania. Joga pomaga „zrozumieć” mechanizm oddechowy 
i świadomie z niego korzystać.  

3. Właściwe odżywianie się. Jest to kolejny czynnik kształtujący ogólne zdrowie człowieka. Wśród 
wokalistów funkcjonują przekonania o niekorzystnym wpływie określonych produktów spożywczych. 
Nie będę ich wymieniał, aby nie sugerować Państwu odczuć, których prawdopodobnie Państwo nigdy 
nie doświadczycie. Należy natomiast dokładnie poznać zachowanie swojego głosu w kontekście 
spożywanych napojów i pokarmów, aby z czasem wyeliminować te, mające niekorzystny wpływ. 

4. Zapobieganie chorobom zakaźnym układu oddechowego, zapobieganie przeziębieniom.  
Nauczyciel w swojej pracy zawodowej codziennie styka się z wieloma ludźmi. Jest przez to 
szczególnie narażony na choroby zakaźne przenoszone drogą kropelkową (najpopularniejsza z nich to 
grypa).  Ochrona przed drobnoustrojami chorobotwórczymi jest szczególnie trudna w kontekście 
zadań opiekuńczych nauczyciela, który niejednokrotnie musi uczyć zainfekowane osoby. 
Propagowanie zachowań higienicznych (noszenie maseczek, mycie rąk, zasłanianie ust podczas 
kaszlu, itd.) jest również elementem ochrony własnego zdrowia.  

5. Stosowanie przerw pomiędzy okresami intensywnej pracy głosowej.  
Harmonogram lekcji w szkole wyznacza kilka- kilkanaście minut przerwy pomiędzy lekcjami. Należy 
ten czas przeznaczyć na odpoczynek głosowy, tak, żeby wysiłek związany z prowadzeniem zajęć 
dydaktycznych nie kumulował się.  

6. Przeprowadzanie codziennych ćwiczeń głosowych:  
-ćwiczenia oddechowe,  
-ćwiczenia kształtujące właściwą motorykę mięśni fonacyjnych w obrębie krtani, 
-ćwiczenia artykulacyjne ustawiające miejsce artykulacji poszczególnych głosek we właściwym 
obszarze przy optymalnym wykorzystaniu rezonansu, 



Doświadczenie w tym zakresie jest jednoznaczne: ludzie ćwiczący swój głos w umiejętny sposób i w 
długim okresie (najlepiej do późnej starości) zachowują lepszą dyspozycję głosową. Znamy wiele 
przykładów śpiewaków operowych, którzy przez wiele lat posługują się głosem o wysokiej jakości 
(Placido Domingo, Bogdan Paprocki,…). Ćwiczenia głosowe powinny być wykonane codziennie 
przed pracą w wymiarze kilku- kilkunastu minut.  

KONKLUZJA: 
 Analizując czynniki kształtujące komfort pracy głosem należy zauważyć, że ich występowanie 
ciągle się zmienia w praktyce nauczycielskiej. Część niekorzystnych czynników występuje coraz 
rzadziej (np. niedogrzane sale lekcyjne, krusząca się kreda- zastąpiona urządzeniami elektronicznymi) 
ale pojawiają się nowe czynniki niekorzystne- np. zanieczyszczenie powietrza- smog. Nie wszystkie 
niekorzystne czynniki nauczyciel będzie w stanie usunąć, szczególnie te środowiskowe, ale te na które 
ma wpływ (higiena osobista, przygotowanie głosu do pracy poprzez ćwiczenia wokalne) powinien, dla 
własnego dobra, systematycznie stosować. 


