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 Streszczenie  Wstęp. Mowa odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Rozwój mowy rozpoczyna się w okre-
sie prenatalnym. Po urodzeniu występuje okres melodii, wyrazu, zdania i swoistej mowy dziecięcej. Zaburzenia 
mowy obejmują nieprawidłowości prowadzące do zaburzeń komunikacji. 
Cel pracy. Ocena danych epidemiologicznych zaburzeń mowy u dzieci do 18. roku życia. 
Materiał i metody. Analiza 602 dokumentacji pacjentów z zaburzeniami mowy.
Wyniki. Najczęstszym zaburzeniem jest dyslalia (seplenienie, reranie i mowa bezdźwięczna) oraz opóźnienie rozwo-
ju mowy. Zaburzenia mowy częściej dotyczą chłopców.
Wnioski. Najważniejsze w profilaktyce prawidłowego rozwoju mowy jest wczesne wykrycie nieprawidłowej mowy 
i jak najwcześniejsza oraz kompleksowa rehabilitacja.
Słowa kluczowe: rozwój mowy, zaburzenia mowy. 

 Summary  Background. Speech plays a crucial role in humans life. Evolution of speech begins in prenatal period. 
After birth there is a period of melody, words, sentence and specific children speech. Speech disorders cover abnor-
malities leading to communication problems. 
Objectives. The purpose of this study was to evaluate epidemiological data concerning speech disorders in children 
aged 0−18. 
Material and methods. Documentation of 602 patients with speech disorders was analyzed. 
Results. The research analysis shows that the most frequent disorders are dyslalia and speech delay. The most pre-
dominant types of dyslalia are: lisp, rhotacism and voiceless speech. The research has proved that boys suffer from 
speech disorders much more often than girls. 
Conclusions. A very important issue is to improve prophylaxis. Early detection of the underdevelopment of speech 
organs and speech disorders as well as providing children with specialist medical treatment will result in fast, com-
prehensive rehabilitation. 
Key words: speech evolution, speech disorders.
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Wstęp
Mowa odgrywa bardzo ważną rolę w życiu 

człowieka. Rozwój mowy rozpoczyna się w okresie 
prenatalnym [1]. Po urodzeniu występuje okres 
melodii, wyrazu, zdania i swoistej mowy dziecięcej 
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[2]. Zaburzenia mowy obejmują nieprawidłowości 
prowadzące do zaburzeń komunikacji [3]. Opóź-
niony rozwój mowy występuje wtedy, gdy istnieją 
różnice w rozwoju poszczególnych aspektów mo-
wy – opóźniony jest rozwój wszystkich aspektów 
mowy lub tylko niektórych z nich [4]. 
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Cel pracy

Celem pracy była ocena zaburzeń mowy u dzie-
ci w wieku 0−18 lat w oddziale zaburzeń wieku 
rozwojowego. 

Materiał i metody

Dokonano analizy 602 dokumentacji pacjen-
tów z zaburzeniami mowy w wieku 0−18 lat 
hospitalizowanych w Mazowieckim Centrum Neu-
ropsychiatrii i Rehabilitacji dla dzieci i Młodzieży 

w Garwolinie. Analizy dokonano zależnie od płci, 
wieku, miejsca zamieszkania oraz warunków ma-
terialnych rodziny i wykształcenia rodziców. Dane 
epidemiologiczne przedstawione w pracy obejmu-
ją okres od 2008 do 2010 roku.

Wyniki

Najczęściej spotykanym zaburzeniem jest dysla-
lia, w której dominującym rodzajem występującym 
u dzieci jest seplenienie (sygmatyzm), a po nim rera-
nie (rotacyzm) oraz mowa bezdźwięczna (ryc. 1–3).

Rycina 1. Rodzaje zaburzeń u pacjentów hospitalizowanych w 2008 r.

Rycina 2. Rodzaje zaburzeń u pacjentów hospitalizowanych w 2009 r.
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Jeżeli chodzi o płeć dzieci, z badań wynika, iż za-
burzenia mowy ma zdecydowanie więcej chłopców 
niż dziewczynek. Dzieci w większości zamieszkiwały 
tereny wiejskie. Wykształcenie rodziców dzieci nie 
miało wpływu na występowanie u nich problemów 
w rozwoju mowy.

Problem zaburzeń mowy u dzieci miał ten-
dencję wzrostową, mimo dość szeroko rozwinię-
tej profilaktyki logopedycznej (poradnie, oddziały 
dzienne, logopeda szkolny). 

Dyskusja

Na podstawie obserwacji i dokumentacji szpital-
nej można stwierdzić, iż problem zaburzeń mowy 
u dzieci w wieku od 0−18 lat jest ciągle poważny, 
aktualny i stale narastający. Zdecydowana większość 
dzieci zamieszkuje jednak tereny wiejskie, gdzie 
może być utrudniony dostęp do lekarza pierwszego 
kontaktu i dalsze leczenie specjalistyczne.

Zaburzenia mowy, a szczególnie opóźniony 
rozwój mowy, ma istotny wpływ na rozwój oso-
bowości i karierę szkolną dziecka, dlatego też za-
gadnienie zaburzeń mowy powinno zająć należne 
miejsce i być ujmowane jako interdyscyplinarne 
i profilaktyczne. Dziecko powinno być jak najwcze-
śniej objęte wielospecjalistyczną, rzetelną diagnozą 
i terapią. Zatem triada terapeuta–pacjent−rodzic 
jest najbardziej optymalnym i wskazanym dzia-
łaniem terapeutycznym. Bardzo istotne jest więc 
umożliwienie dziecku przez specjalistyczną terapię 
poprawę funkcjonowania w społeczeństwie.

Wnioski

Ze względu na szerokie spektrum zagadnienia 
w rehabilitacji mowy, a szczególnie we wczesnej diag-
nozie i wczesnej interwencji, oprócz logopedy, powin-
ni uczestniczyć m. in. lekarz, psycholog, rehabilitant 
ruchowy, terapeuta SI, pedagog specjalny oraz w ra-
zie potrzeby lekarz neurolog, foniatra, psychiatra. 

Rycina 3. Rodzaje zaburzeń u pacjentów hospitalizowanych w 2010 r.
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