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Dokumentację pogłębionych bilansów zdrowia około 3,5 tys. uczniów czternastoletnich 

z różnych rejonów kraju wykorzystano do ustalenia powiązań między występowaniem u nich 

przewlekłych chorób jamy nosowo-gardłowej a wybnranymi uwarunkowaniami ich życia: 

sytuacją społeczno-bytową, stanem rozwoju fizycznego, zachowaniami prozdrowotnymi, 

samopoczuciem, postępami w nauce i frekwencją w szkole. 

Doplegliwości ze strony nosa i gardła, to najczęstsze incydenty chorobowe, 
zczególnie u dzieci, a w wieku szkolnym najczęstsza przyczyna absencji. Tak rozumiane 

achorowania są grupą odchyleń bardzo niejednorodną diagnostycznie; znajdą się 

* niej przeziębienia trwające kilka dni, bez pozostawienia po ich przebyciu uchwytnych 
zmian, również powyższe stany mające tendencję do nawrotów, zaliczone do niej 
zostaną trwale utrzymujące się zmiany chorobowe, a także szereg nieprawidłowości 
związanych z układem oddechowym. 

Niniejsza praca dotyczy przewlekłych chorób jamy nosowo-gardłowej uchwyco- 
nych badaniem lekarskim w momencie przeprowadzania bilansu zdrowia (chorobliwość 
punktowa), zweryfikowanych badaniem laryngologicznym, w większości popartych 
wywiadem świadczącym o ich nawrotowym charakterze. Ta grupa odchyleń ujęta jest 
w szkolnym systemie opieki dyspanseryjnej jako grupa VI, podgrupa 1 [12]. Nie 
analizowano w tym opracowaniu danych dotyczących grupy dyspanseryjnej VII 
— przewlekłych chorób układu oddechowego [12], mających pod względem rozpow- 
szechnienia mniejsze znaczenie. 

Celem pracy było ustalenie powiązań między występowaniem przewlekłych chorób 
jamy nosowo-gardłowej u uczniów czternastoletnich, a wybranymi uwarunkowaniami 
ich życia. 

* Badania te stanowiły część szerzej zakrojonej pracy dotyczącej uczniów w wieku 6, 10, 14i 18 lat [10].
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MATERIAŁY I METODYKA 

Dane zebrano w trakcie pogłębionych bilansów zdrowia, przeprowadzonych w ośmiu rejonach 

kraju. Zbadano 3482 uczniów czternastoletnich*; 2617 z miast i 865 z terenów wiejskich. 

Na pogłębiony bilans zdrowia złożyły się następujące elementy: wywiad środowiskowy i lekarski, 

wielokierunkowe badanie przesiewowe z zastosowaniem prostych testów (wykonywanych przez 

lekarzy, pielęgniarki, nauczycieli), weryfikacja przez specjalistów testów o wyniku dodatnim, 

podsumowanie bilansu. 

W opracowaniu zestawiono dane o przewlekłych chorobach jamy nosowo-gardłowej z niektórymi, 

celowo wybranymi informacjami spośród materiałów dokumentujących pogłębione bilanse zdrowia. 

Wykorzystano: 

— dane o warunkach socjalno-bytowych: środowisko zamieszkania (miasto, wieś), praca rodziców, 

dzietność rodzin, zagęszczenie mieszkań, wyposażenie ich w instalacje, zasobność rodziny, warunki 

snu nocnego, droga do szkoły; 

— dane o zachowaniach prozdrowotnych: przyswojenie nawyku mycia zębów, uprawianie sportu; 

— ocenę zaawansowania w dojrzewaniu i ocenę stanu odżywienia; 

— subiektywną ocenę stanu zdrowia uczniów — zgłaszanie skarg związanych ze złym samopoczuciem; 

— informacje wychowawcy klasy o postępach uczniów w nauce i absencji szkolnej. 

Dla porównania rozkładów analizowanych zmiennych zaslosowano test niezależności chi kwadrat 

przy poziomie 4=0,05 [9]. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

Przewlekłe choroby jamy nosowo-gardłowej dotyczyły 79 osób — 2,3% badanych. 

Ustalono u nich następujące rozpoznania: 

przewlekle lub nawracające zapalenie zatok przynosowych u 13 osób; 

częste zapalenia migdałków podniebiennych lub adenoidu u 53 osób; 

zmiany alergiczne upośledzające drożność jam nosowych u 4 osób; 
inne choroby przewlekłe lub wady nosa, gardła, krtani u 10 osób; 

wady anatomiczne upośledzające drożność jam nosowych u 5 osób; 
inne zmiany anatomiczne w zakresie nosogardzieli u 2 osób 

Zwraca uwagę mała liczebność uczniów skupionych w grupie dyspanseryjnej 
VI, podgrupie l; przy zastosowanej metodzie wykrywania dającej dużą pewność 
stwierdonych rozpoznań, ale związanej z ostrą selekcją, wystąpiły niejednokrotnie 

trudności przy przeprowadzeniu analizy danych w kategoriach wybranych zmiennych 

(zbyt małe grupy). 

Patrząc na zagadnienie z punktu widzenia jego rozpowszechnienia w kategoriach 

wieku uczniów, opierając się na wynikach pogłębionych bilansów zdrowia, w tym 
również badanych czternastolatków [10], stwierdzono, że zaznaczyła się mniejsza 
frekwencja omawianych chorób w 14 roku życia i niewielkie zwiększenie ich częstości 

w 18 roku życia (dane dotyczą przewlekłych chorób jamy nosowo-gardłowej i układu 

oddechowepo łącznie). Tak więc w 6 roku życia notowano je u 4,6%, w 10 roku życia 

u 4,7%, w 14 roku życia u 3,1%, w 18 roku życia u 3,5% badanych. 

* badania te stanowiły część szerzej zakrojonej pracy dolyczącej uczniów w wieku 6, 10, 14118 

lat [10].
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W badanej grupie wiekowej 14 lat ustalono, że wśród dziewcząt i chłopców 
częstość występowania przewlekłych chorób jamy nosowo-gardłowej była zbliżona, 
podobne było też ich rozpowszechnienie w mieście i na wsi (tabela I). Natomiast 
biorąc pod uwagę wyłącznie dane z wywiadu o nawracających w ciągu roku; 
poprzedzającego bilans (przebycie anginy i/lub infekcji górnych dróg oddechowych 
3 i więcej razy) można wysnuć wniosek, że zakażenia te częstsze były w mieście, 
zanotowano je u 7,7% badanych z miast i u 2,9% badanych z terenów wiejskich 
(różnica istotna). 

Tabela I. Rozpowszechnienie przewlekłych chorób jamy nosowo-gardłowej w zbiorowości czter- 
nastolatków według płci, terenu zamieszkania i charakteru pracy rodziców 
Prevelence of chronic naso-pharyngeal diseases amon fourteen years old pupils by sex, 
place of residence and kind parential job. 

  

Liczba badanych w kale- Odsetki uczniów z przewlekłymi 
Zmienne i ich kategorie goriach zmiennych (100%) chorobami jamy nosowo-gardł. 
  

  

  

Płeć: 

chłopcy 1680 2,1 
dziewczęta 1802 2, 

Teren zamieszkania: 

miasto 2617 2,3 
wieś 865 252 

Praca rodziców: 

poza rolnictwem 2674 2,2% 
w rolnictwie 505 2,0* 
w rolnictwie i poza rolnictwem 190 2,6* 
pozostali (nie pracują, renta, 

emerytura, brak danych) 113 5,3* 
  

* różnica istotna statystycznie 

Wyniki badań pólciągłych przeprowadzonych w wybranej grupie dzieci objętych 
poglebionymi bilansami zdrowia* mówią o odmiennej wraz z wiekiem ewolucji 
rozpowszechnienia zachorowań (kryteria jak wyżej — na podstawie wywiadu z roku 
poprzedzającego bilans), w zależności od terenu zamieszkania [1]. Dzieci wiejskie 
w wieku 6 lat zapadały na infekcje nosogardzieli i anginy znacząco rzadziej niż miejskie, 
a w wieku 11 lat znacząco częściej niż miejskie. Autorzy uważają, że: „zaobserwowane 
wcześniejsze nasilenie częstości zachorowań na ostre infekcje górnych dróg od- 
dechowych u dzieci miejskich można wiązać z urbanizacją i industrializacją i towa- 
rzyszącym im zanieczyszczeniom atmosfery, wcześniejszymi i częstszymi kontaktami 
z zainfekowanymi w przedszkolu”. 

Kolejnym rozpatrywanym czynnikiem była zmienna „charakter pracy rodziców”. 
Ustalono, że zmienna ta w ujęciu: praca poza rolnictwem, praca w rolnictwie, praca 
w rolnictwie i poza rolnictwem jednocześnie, nie różnicowała u czternastolatków 
frekw zncji przewlekłych chorób jamy nosowo-gardłowej (tabela I). Wykazano nato- 
miast, że u dzieci rodziców zgrupowanych w kategorii „pozostali” (oboje rodzice
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niepracujący, renciści, emeryci, brak danych) odchylenia te zdarzały się częściej (różnica 

istotna). Można przypuszczać, że w tej grupie warunki bytu były najtrudniejsze oraz, 
że zdarzały się zaniedbania w opiece nad dziećmi; taka sytuacja mogła spryjać częstszym 

zachorowaniom. 
Analizując kolejne zmienne bytowe ustalono, że ani wielkość rodziny, ani zagęszczenie 

mieszkań nie wiązało się z występowaniem omawianych patologii (tabela II). Stwierdzono 

związek z wyposażeniem mieszkań w niektóreinstalacje; istotne znaczenie miało centralne 

ogrzewanie — dzieci mieszkające domach z c.o. chorowały rzadziej, ale na przykład 
dysponowanie bieżącą wodą, elementem ułatwiającym egzystencję i poprawiającym 

możliwości zaspokojenia potrzeb higienicznych, nie odegrało tu istotnej roli. 

Tabela II. Rozpowszechnienie przewlekłych chorób jamy nosowo-gardłowej w zbiorowości czter- 

nastolatków według pozostałych cech określających warunki bytu. 

Prevalence of chronic noso-pharyngeal diseases among fourteen years old pupils by 

others life conditions 

  

Liczba badanych w kate- Odsetki uczniów z przewlekłymi 

Zmienne i ich kategorie goriach zmiennych (100%) chorobami jamy nosowo-gardł. 

Liczba dzieci w rodzinie: 

  

  

  

  

  

  

do 2 1921 2,2 
3 i więcej 1561 2,4 

Liczba osób na izbę: 

do 1,5 1558 2,0 
ponad 1,5 1924 2,5 

Wyposaż. mieszkań w wodę bieżącą: 

jest woda bieżąca 2798 2,3 

brak wody bieżącej 648 2,2 

Wyposażenie mieszkań w c.o.: 

jest c.o. 1977 1,9* 

brak c.o 1505 2,8* 

Zasobność rodziny: 

jest lodówka i samochód 1040 1,5% 

jest tylko lodówka 2068 2,6* 
nie ma lodówki ani samochodu 374 2,7* 

Warunki snu nocnego: 

śpi oddzielnie 2839 2,3 

nie ma własnego łóżka 643 2,0 

Sposób dotarcia do szkoły: 
pieszo do 15 min. 2547 2,3* 
pieszo ponad 15 min. 529 3,6* 

dojeżdża 406 0,2* 
  

* różnica istotna statystycznie 

Ważny okazał się standard życia symbolizowany nasyceniem dobrami trwałej 
konsumpcji. Posiadanie samochodu, wyznaczające stosunkowo wysoki poziom eko-
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nomiczny było uwarunkowaniem korzystnym (tabela II). Można to wiązać z większą 

możliwością zaspokojenia na tym poziomie potrzeb dziecka, odnoszących się do 
dbałości o jego zdrowie. 

Rozpatrując warunki snu nocnego, spodziewano się niekorzystnego powiązania 
z sytuacją, gdy dziecko nie miało zapewnionego snu w oddzielnym łóżku; nie zaistniała 
jednak taka zależność (tabela II). 

Sposób dotarcia do szkoły (i powrotu do domu) okazał się ważkim elementem 

warunkującym występowanie przewlekłych chorób jamy nosowo-gardłowej (tabela II). 
Skłonność do nich mieli uczniowie pieszo docierający do szkoły, szczególnie przy 
większych odległościach (czas drogi ponad 15 minut) w przeciwieństwie do dojeż- 
dżających. Można przypuszczać, że dzieci te były nierzadko narażone na działanie 
niesprzyjających warunków atmosferycznych i związane z tym przegrzewanie i ozię- 
bianie organizmu, zmoknięcie, a także zmęczenie, a więc nas działanie czynników 
ułatwiających rozwijanie się zakażeń. 

Podjęto również próbę związku między niektórymi zachowaniami prozdrowotnymi, 
a występowaniem omawianych chorób; stwierdzono, że przyswojenie przez badanych 
czternastolatków nawyku mycia zębów nie miało istotnego znaczenia; również upra- 
wianie sportu nie przyczyniło się do rzadszych zachorowań (tabela III). 

Tabela III. Rozpowszechnienie przewlekłych chorób jamy nosowo-gardłowej w grupach czternas- 
tolatków wykazujących i niewykazujących zachowania pozdrowotne 
Prevalence of chronic noso-pharyngeal diseases among fourteen years old pupils 
showing healthly and unhealthly behaviour 

  

Liczba badanych w kate- Odsetki uczniów z przewlekłymi Zmienne i ich kat i 5 z 
muenne 1 ion Kategone goriach zmiennych (100%) chorobami jamy nosowo-gardł. 
  

Higiena jamy ustnej: 

  

myje zęby 3187 2,2 
nie myje zębów 295 2,7 

Uprawianie sportu: 

uprawia 878 2,3 
nie uprawia 2604 2,3 
  

Porównując występowanie przewlekłych chorób jamy nosowo-gardłowej w grupach 
badanych sklasyfikowanych w zależności od osiągnięcia fazy rozwoju płciowego* nie 
zanotowano istotnych różnic (tabela IV). Nie znalazły więc odbicia poglądy o prze- 
strojeniu odpornościowym organizmu w okresie dojrzewania, tzw. „wyrastaniu” 
z chorób dziecięcych, przeziębieniowych. Przywołując w tym miejscu wcześniej 
przedstawione wyniki badań przekrojowych [10], mówiące o zmniejszającej się frek- 
wencji tych chorób między 6 a 14 r. ż., można przypuszczać, że poza dojrzewaniem 
płciowym odgrywają tu rolę także inne elementy. 

Wykazano natomiast niekorzystne zdrowotnie powiązanie między istnieniem 
nadwagi a występowaniem chorób jamy nosowo-gardłowej (tabela IV). Dodaje to tej 
nieprawidłowości stanu odżywienia dodatkowego, negatywnego znaczenia, a także 
wskazuje kierunek działań profilaktycznych.
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Tabela IV. Rozpowszechnienie przewlekłych chorób jamy nosowo-gardłowej w zbiorowości czter- 

nastolatków według wskaźników rozwoju fizycznego 
Prevalence of chronic noso-pharyngeal diseases among fourteen years old pupils by 

indicators of physical devolopement 

  

Liczba badanych w kate- Odsetki uczniów z przewlekłymi 

Zmienne ih kulęgowie goriach zmiennych (100%) chorobami jamy nosowo-gardł. 
  

Faza rozwoju płciowego** 

I — dziecięca 31 3,2 
II — przedpokwitanie 700 1,9 

III — pokwitanie właściwe 2537 2,4 

IV - młodzieńcza 214 2,3 

Stan odżywienia: 

niedobór masy 391 2,3% 

masa ciała w normie 2752 2,0* 

nadwaga 339 4,1* 
  

* różnica istotna statystycznie 

** ocenę przeprowadzono metodą Tannera [13] zmodyfikowaną do celów bilansów 

Otrzymane wyniki przemawiają za tym, że koincydencja przewlekłych chorób jamy 

OSOWO- -gardłowej z częstymi bólami głowy i zaburzeniami snu, zwłaszcza trudnościami 

w zasypianiu nie była przypadkowa (tabela V). Dolegliwości te mogą być następstwem 

tych chorób, np. w związku z niedrożnością przewodów nosowych, stanem zapalnym 
zatok, itp. Przewlekłe zapalenia zatok obocznych nosa podawane są [9] za jedną 

z najczęstszych przyczyn objawowych bólów głowy. 
Zgłaszanie bólów brzucha nie wiązało się ze znacząco częstszą kwalifikacją do 

grupy dyspanseryjnej VI, podgrupy 1 (tabela V). 

Tabela VI. Rozpowszechnienie przewlekłych chorób jamy nosowo-gardłowej w zbiorowości czter- 

nastolatków według wskaźników rozwoju fizycznego 

Prevalence of chronic noso-pharyngeal diseases among fourteen years old pupils by 

indicators of physical development 

  

Liczba badanych w kate- Odsetki uczniów z przewlekłymi 

Zmienne Lich kategorie goriach zmiennych (100%) chorobami jamy nosowo-gardł. 
  

Faza rozwoju płciowego**: 

  

I — dziecięca 31 3,2 

II — przedpokwitanie 700 1,9 

III — pokwitanie właściwe 2537 2,4 

VI — młodzieńcza 214 2,3 

Stan odżywiania 

niedobór masy 391 2,3* 

masa ciała w normie 2752 2,0% 

nadwaga 339 4,1% 
  

* różnica istotna statystycznie 

** ocenę przeprowadzono metodą Tannera [13] zmodyfikowaną do celów bilansowych
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Jeśli chodzi o aspekt dydaktyczny zagadnienia, nie stwierdzono by kwalifikacja do 
grupy dyspanseryjnej VI, podgrupy 1 dotyczyła znacząco większego procenta uczniów 
z postępami niezadawalającymi (2,7%) niż z postępami zadowalającymi (2,0%) (tabela 
VI); ten rodzaj odchyleń nie utrudniał więc nauki w stopniu istotnie ograniczającym 
możliwości wywiązywania się z wymagań szkoły. Niektórzy podzielają tę opinię [7], 
opinia przeciwna nie jest jednak odosobniona [2, 3, 5, 11]. Wyrażany bywa pogląd, 
że przerost migdałków i przewlekły nieżyt nosa są czynnikami ujemnie wpływającymi 
na uwagę i pamięć ucznia [5]. Wydaje się, że ograniczenie możliwości w wywiązywaniu 
się z zadań w zakresie uczenia sie występuje głównie w ostrej fazie infekcji noso-gardła, 
a faza ta trwa zazwyczaj krótko. Udowodniono to [4], porównując wyniki testu czytania 
ze zrozumieniem i testów oceniających percepcję wzrokową i słuchową u uczniów 
siódmych klas w dwóch grupach: dzieci bez objawów przeziębienia i dzieci z objawami 
przeziębienia. Stwierdzono wybitnie znaczące obniżenie funkcji percepcyjnych w za- 
kresie wszystkich trzech testów u uczniów przeziębionych. Autorzy uważają, że gorsze 
wyniki w teście czytania ze zrozumieniem warunkowane były mniejszą zdolnością do 
koncentracji uwagi, a to z kolei powodowane było dyskomfortem chorobowym. 
Obniżenie percepcji wzrokowej i słuchowej zależało prawdopodobnie od „mechanicz- 
nych” barier: swędzenia, pieczenia, zaczerwienienia spojówek, niedrożności przewodów 
nosowych i zatok. 

Tabela VI. Rozpowszechnienie przewlekłych chorób jamy nosowo-gardłowej w grupach czternas- 
tolatków zróżnicowanych pod względem postępów w nauce i wielkości absencji 
usprawiedliwionej 

Prevalence of chronic noso-pharyngeal diseases among fourteen years old pupils by 
differentiation of the progression of learning and numbers of days of justified absence 

  

Liczba badanych w kate- Odsetki uczniów z przewlekłymi Zmienne i ich kategori . : 
и egorie goriach zmiennych (100%) chorobami jamy nosowo-gardł. 

Postępy szkolne: 

zadowalające 2078 2,0 
niezadowalające* 1404 2,7. 

Absencja usprawiedliw. w półroczu: 
nie zanotowano 534 1,5 
1- 3dni 883 2,2 
4 — 14 dni 1649 2,7 
ponad 14 dni 416 1,9 
  

* za postępy niezadowalające przyjęto zgłoszenie przez wychowawcę faktu powtarzania klasy aktualnej lub 
poprzedniej i/lub trudności w nauce (w opanowaniu konkretnych umiejętności, sprawności, w konkretnych 
przedmiotach) 

Rozpatrując problem pod kątem frekwencji w szkole zauważono następującą 
tendencję: najczęściej przewlekłe choroby jamy nosowo-gardłowej były identyfikowane 
u czternastolatków z liczbą od 4 do 14 dni usprawiedliwionej nieobecności w szkole 
w półroczu, następnie z liczbą od 1 do 3 dni, najrzadzeiej u uczniów bez absencji 
1z absencją wynoszącą 14 dni, różnice nie były jednak znamienne (tabela VI).
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Opinia o chorobach dróg oddechowych, w tym o chorobach przeziębieniowych, 
jako najczęstszej przyczynie nieobecności w szkole [8], niewątpliwie jest słuszna. 
Otrzymane wyniki słabo potwierdzające ją można tłumaczyć faktem, że w prezen- 
towanych analizach nie uwzględniono wszystkich danych o przebytych infekcjach 
w ostatnim półroczu, pominięto na przykład informacje na ten temat, jeśli nie 
znajdowały one odzwierciedlenia w aktualnym w momencie wykonywania bilansu 

stanu zdrowia. 

WNIOSKI 

1. W badanej zbiorowości czternastolatków przewlekłe choroby jamy nosowo- 
-gardłowej (jako tzw. chorobowość punktowa) występowały u 2,3% badanych. 

2. U uczniów zamieszkujących w miastach podawano w wywiadzie chorobowym 
z ostatniego roku częstsze występowanie infekcji górnych dróg oddechowych niż 
u zamieszkujących tereny wiejske. Rozpowszechnienie przewlekłych chorób jamy 
nosowo-gardłowej jako tzw. chorobowość punktowa (stwierdzonych badaniem przed- 
miotowym w trakcie bilansu zdrowia) było podobne w obu środowiskach. 

3. Niektóre warunki bytu: niski poziom ekonomiczny, brak wyposażenia mieszkań 
w centralne ogrzewanie, duża odległość szkoły od domu i pokonywania jej pieszo 
sprzyjały częstszemu występowaniu przewlekłych chorób jamy nosowo-gardłowej. 

Częstość tych chorób nie wiązała się ani z dzietnością rodzin ani z zagęszczeniem 
mieszkań, ani z warunkami snu. 

4. Frekwencja przewlekłych chorób jamy nosowo-gardłowej u czternastolatków 
nie miała związku z osiągniętą fazą rozwoju płciowego. Ustalono istotnie częstsze 

występowanie tych odchyleń u dzieci z nadwagą. 
5. W grupach badanych zgłaszających skargi dotyczące bólów głowy i zaburzeń 

snu odsetki chorujących przewlekle na choroby jamy nosowo-gardłowej były wyższe 
niż wśród pozostałych. 

6. Przewlekłe choroby jamy nosowo-gardłowej nie upośledzały możliwości uczniów 

co do osiągnięć w nauce. Choroby te częściej były identyfikowane wśród tych, którzy 
opuścili do 14 dni w półroczu niż wśród tych, którzy nie mieli absencji lub trwała ona 
ponad 14 dni. 

B. Ignar-Golinowska, H. Roszkowska 

CHRONIC DISEASES OF THE NASOPHARYNX IN 14 YEARS 
OLD SCHOOL PUIPILS AS A FUNCTION OF SOME EXTRASCHOOL FACTORS, 

AND PERFORMANCE AT SCHOOL 

Summary 

On the basis of extended health balances of 3482 14-year old schoo! children, the associalion 
between the incidence of chronic diseases of the nasopharynx and some circumstances of their living 

conditions was evaluated. 

Nasopharyngeal diseases were identified in 2.3% of children. Their incidence was unrelated to 

sex; it was similar in urban and rural environments.
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Some circumstances creating inferior living conditions were associated with higher incidence of 
these diseases; they included living in poverty, lack of central heating and covering by foot a large 
distance from home to school. Other circumstances, e.g. numerous family, crowding of the apartment, 
unhygenic sleeping conditions, contrary to expectation failed to display such associations. Likewise, 
health-promoting behaviousr (e.g. habit of teeth cleaning, practising sports) did not lead to lower 
incidence of these diseases. 

Consideration of the problem from standpoint of physical devolpment showed that the proceeding 
of the maturation process failed to be paralleled by lower incidence of nasopharyngeal diseases. This 
incidence amounted in pupils with overweight to 4.1% of cases, and in the remaining ones to 2.0 — 2.3%. 

Nasopharyngeal diseases were recorded in 5.4 — 5.5% of pupils complaining of poor general feeling 
(headache, sleep disturbances), and in as many as 7.0% of those experiencing difficulties in falling asleep. 

As concerns the progress in learning, the difficulties between better and worse pupils in the 
incidence of nasopharyngeal diseases were insignifficant. These diseases occured somewhat more 
frequently in pupils with up to 14 days of justified non-attendance per semester, as compared with 
those without any non-attendance or with non-attendance lasting more than 14 days. 
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