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StreSzczenie
Wcześniactwo jest czynnikiem predykcyjnym do wystąpienia zabu-
rzeń rozwojowych, w tym zaburzeń mowy. Problem ten dotyczy blisko 
6% urodzeń. Dzieci urodzone przedwcześnie, ze względu na tak zwa-
ny trudny początek, powinny być objęte opieką specjalistów – w tym  
logopedy. W artykule, na podstawie literatury przedmiotu, omówiono 
kliniczny obraz wcześniactwa i wynikające stąd biologiczne mechani-
zmy zaburzeń rozwojowych, a także zasady postępowania z dzieckiem  
zagrożonym nieprawidłowościami rozwoju. Wiele dzieci przedwcześnie 
urodzonych ma szansę przełamać swe trudności rozwojowe pod warun-
kiem, że otrzyma odpowiednią opiekę specjalistyczną, w tym logope-
dyczną, zaraz po urodzeniu.

Słowa kluczowe
poród przedwczesny, wcześniak, zaburzenia rozwojowe, ontogeneza 
mowy, wczesna interwencja logopedyczna

Summary 
Prematurity is a predictive factor for the occurrence of developmental 
disorders, including speech disorders. This problem applies to ca. 6% 
births. On account of the so-called “difficult beginning”, premature chil-
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dren should be provided with specialist care by specialists, including by 
the logopedist. On the basis of the literature on the subject, the article 
discusses the clinical picture of prematurity and the consequent biologi-
cal mechanisms of developmental disorders as well as the rules of man-
aging care of the child at risk of developmental abnormalities. Many 
premature children have a chance of overcoming their developmental 
difficulties provided they are given suitable specialist care, including 
speech therapy right after birth. 

key wordS 
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WproWaDzenie
Poród przedwczesny jest rezultatem wielu mechanizmów – stanowi następstwo 

kombinacji czynników zarówno społecznych, jak  i medycznych. Wcześniak znacznie 
różni się od noworodka, który przyszedł na świat terminowo. Wiek płodowy takiego 
dziecka wynosi od 26 do 37 tygodni, masa jego ciała oscyluje w przedziale od 500 g 
do 2500 g, długość ciała wynosi od trzydziestu kilku do 47 cm, natomiast obwód 
głowy – od 25 do 33 cm. Cały tułów wcześniaka jest dość długi, ramiona i nogi są 
cienkie, pośladki nie w pełni rozwinięte, niejednokrotnie ciałko wcześniaka pokryte 
jest zarostem zwanym lanugo. Wcześniaki nie mają tkanki tłuszczowej, stąd ich skóra  
jest czasem cienka niczym pergamin (Helwich, 2002, s. 29).

Lekarze, porównując zachowania zdrowego noworodka urodzonego o czasie 
z zachowaniami malca urodzonego przedwcześnie, dostrzegają znaczące różnice. 
Wcześniak przejawia mniejszą aktywność ruchową, a ułożenie jego ciała charaktery-
zuje się sztywnością stawów. Jego skóra jest bardziej zaczerwieniona, zaś  niedojrza-
łość ośrodkowego układu  nerwowego powoduje zaburzenia termoregulacji. W kon-
sekwencji mniejszej ilości hemoglobiny, braku żelaza i niedojrzałości enzymów  
pojawia się niedokrwistość. Dziecko urodzone przedwcześnie, mające obniżoną 
przemianę materii, nie potrafi wytwarzać odpowiedniej ilości ciepła i traci jego duże  
ilości. U wcześniaków może wystąpić niedostateczne wydzielanie enzymów tra-
wiennych, zakłócenie pracy nerek, które prowadzi do zaburzeń metabolicznych, 
osłabienie układu immunologicznego z powodu mniejszej liczby przeciwciał prze-
kazywanych przez matkę. W związku z niedoborem wapnia, fosforu i witaminy D 
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zwiększona jest podatność wcześniaka na krzywicę (Gómicki, Kowalczyk, 1978, 
s. 137–171).

Oceniający stan noworodka po porodzie posługują się punktacją APGAR, któ-
ra ściśle wiąże się z oceną stopnia ciężkości niedotlenienia noworodka, czyli zamar-
twicy. Maksymalna ocena 10 punktów oznacza, że dziecko urodziło się w stanie do-
brym, ocena punktowa 7–8 daje wskazuje na zmęczenie małego organizmu porodem. 
Punktacja 6–4 wskazuje na zamartwicę średniego stopnia, natomiast poniżej 4 – na 
zamartwicę ciężką. Stan dziecka po urodzeniu jest poddawany ocenie w pierwszych 
dziesięciu minutach życia. Jeżeli średni i ciężki stan utrzymuje się dłużej niż dziesięć  
minut, to zwiastuje prawdopodobnie, że dziecko będzie mieć problemy neurorozwo-
jowe (Nitendel-Bujakowa, 2001, s. 105–116). 

Dziecko urodzone przedwcześnie z nieprawidłowo przebiegającej ciąży czy pa-
tologicznego porodu jest narażone na znacznie większą zachorowalność w okresie 
noworodkowym i jest obarczone gorszym rokowaniem. Długość okresu hospitaliza-
cji wcześniaka zależy od stopnia niedojrzałości dziecka i wiążącej się z nią zachoro-
walności, które to wartości są odwrotnie proporcjonalne.

Urodzenie się dziecka stanowi początek wielu niezwykle złożonych procesów 
dotyczących wszystkich życiowo ważnych układów i narządów noworodka. Wów-
czas rozpoczyna się okres przystosowania się większości narządów dziecka do życia 
pozamacicznego, związany z licznymi zmianami czynnościowymi oraz anatomicz-
nymi zachodzącymi w organizmie nowo narodzonego. Pomimo tego, że jest to pro-
ces złożony i równocześnie dotyczy równocześnie wielu układów, w większości sy-
tuacji przebiega bez uchwytnych zmian klinicznych (Gadzinowski, Szymankiewicz, 
Gulczyńska, 1978, s. 22).

Najczęstszymi zespołami klinicznymi występującymi u noworodków urodzo-
nych przedwcześnie są: krwawienia dokomorowe i okołokomorowe, zespół zaburzeń 
oddychania, dysplazja oskrzelowo-płucna, przetrwały przewód tętniczy.

Jak przebiega rozWóJ moWy Wcześniaka 
i Jakie czynniki maJą WpłyW 
na opóźnienie proceSu?

Rozwój mowy dziecka jest wieloetapowy, przebiega zgodnie z pewnymi pra-
widłowościami charakterystycznymi dla rozwoju gatunku ludzkiego, a poszczególne  
osiągnięcia w zakresie rozwoju mowy ukazują się w określonych ramach czaso-
wych, przy uwzględnieniu różnic indywidualnych między dziećmi. Zdrowo rozwi-
jające się dziecko uczy się mowy podczas kontaktów z rodzicami, rodzeństwem czy 
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rówieśnikami, naśladując mowę. Dziecko rodzi się z predyspozycjami do mówie-
nia, bowiem już w życiu płodowym kształtują się wszystkie narządy mowy, układ 
oddechowo-fonacyjny, narząd słuchu oraz główne centrum dowodzenia ciałem  
człowieka, czyli mózg (Gacka, 2013, s. 110).

W okresie pierwszych trzech miesięcy życia w łonie matki kształtuje się narząd 
nadawczo-odbiorczy (mózg), wysyłający sygnały do narządów mowy. Około czwar-
tego tygodnia – pojawia się szczęka dolna i górna. W drugim miesiącu wykształ-
cają się ważne dla mowy narządy: oczy, nos, wargi, język, a także zaczątki zębów 
mlecznych. W trzecim miesiącu życia płodowego są już wykształcone struny głoso-
we, a w czwartym pojawia się reakcja na dźwięki, w tym także na mowę ludzką. Od 
szóstego miesiąca intenstywne dźwięki, głośna muzyka wzmagają ruchy dziec-
ka w łonie matki. W ósmym  miesiącu dziecko ssie swój palec, co daje mu poczu-
cie bezpieczeństwa także po urodzeniu. Dobrze słyszy, rozpoznaje i zapamiętuje głos 
matki. Zdrowe dziecko rodzi się ze zdolnością do różnicowania dźwięków, ale dopie-
ro po urodzeniu uczy się ich artykułowania (wypowiadania). Okres prenatalny jest 
zatem bardzo ważny, bowiem w nim kształtują się podstawy późniejszego rozwo-
ju mowy (Karkowska, 2010, s. 11–13). Rozwój mowy dziecka jest ściśle skorelo-
wany z rozwojem jego organizmu, tj. rozwojem fizycznym (wzrost, waga, siła), psy-
chicznym (myślenie, procesy postrzegania, percepcja słuchowa, itp.) i motorycznym 
(lokomocja, manipulacja, lateralizacja). Zatem rozwój mowy należy rozpatrywać na 
tle  poszczególnych zmian zachodzących w obrębie motoryki, rozwoju umysłowego, 
emocjonalnego i społecznego (Pietrzak-Szymańska, 2013, s. 25). Wskaźnikami, które  
wyznaczają rozwój mowy dziecka, są przede wszystkim ogólne zdolności ruchowe, 
prawidłowy poziom napięcia mięśniowego, a także rozwój małej motoryki (Odow-
ska-Szlachcic, 2010, s. 17). 

Przedstawione wyżej problemy wcześniaków wzmagają ryzyko wad rozwojo-
wych i zaburzeń psychofizycznych. Wcześniactwo zatem  niesie ze sobą szereg  przy-
czyn, które mogą doprowadzić do zaburzeń rozwoju mowy i myślenia dziecka. Po-
równajmy zatem rozwój noworodka urodzonego z ciąży donoszonej ze wcześnia-
kiem.

Na początek należałoby przedstawić problem samego porodu. Każdy poród  za-
kończony przedwcześnie powoduje przerwanie procesów dojrzewania wszystkich 
układów małego człowieka. Jest to związane z ryzykiem nieprawidłowego ich funk-
cjonowania, czego konsekwencją są nieprawidłowości rozwojowe dziecka.

W sytuacji, gdy poród nastąpił zbyt wcześnie, następuje dla noworodka nagła 
zmiana warunków otoczenia, zmiana przedwczesna. Nagle zostaje on przeniesiony 
z warunków ciepła, ciszy i spokoju do hałasu, zazwyczaj trafia natychmiast do inku-
batora i zostaje podłączony do  różnorodnych sprzętów ratujących mu życie. Niedoj-
rzały układ nerwowy wcześniaka tuż po urodzeniu dostaje szereg bodźców (szmer, 
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pisk, hałas, stukanie itd.). Nowo narodzony przebywa zatem w bardzo niekorzystnej 
dla siebie sytuacji. Pomimo zaleceń lekarskich, by dziecko przedwcześnie urodzo-
ne jak najmniej przekładać, dotykać podczas badań, przewijać czy karmić, to pew-
nych bodźców nie da się wyeliminować z otoczenia, ponieważ są to zazwyczaj czyn-
niki mające ratować życie wcześniaka (Pietrzak-Szymańska, 2013, s. 26). Nawet  
dotyk matki dla wcześniaka jest czymś, co nie sprawia mu radości, ponieważ jego 
skóra nie jest jeszcze gotowa na odbiór takich bodźców jak klepanie czy głaskanie 
jako doznań miłych, wyzwalających  pozytywną  aktywność dziecka.

U dziecka urodzonego przedwcześnie brakuje stymulacji dotykowej, szukania 
piersi matki. Wcześniaki, zwłaszcza te urodzone najwcześniej, czyli w okresie skraj-
nego wcześniactwa, mają problemy ze ssaniem, bowiem nie opanowały tej umiejęt-
ności w życiu płodowym, mają problemy też z połykaniem, stąd karmienie ich od-
bywa się zazwyczaj dożylnie lub za pomocą sondy. To jeden z zasadniczych pro-
blemów, który w późniejszym etapie utrudnia nabywanie przez dziecko sprawności 
w obrębie jamy ustnej, a więc czynności koniecznej do mówienia (Pietrzak-Szymań-
ska, 2013, s. 26).

Mowa jest także  ruchem, a wcześniactwo opóźnia rozwój ruchowy. Długotrwa-
łe zazwyczaj ułożenie dziecka w pozycji tzw. przytwierdzenia do łóżeczka (w in-
kubatorze) utrudnia mu nabywanie sprawności motorycznych, stan rozwóju fizycz-
nego nie daje szans na jakiekolwiek zmiany pozycji. Etapy rozwoju ruchowego nie  
następują zgodnie z prawami rozwojowymi. Za wykonywanie czynności odpowiada 
bowiem układ nerwowy, który dojrzewa przecież w warunkach nienaturalnych. Sytu-
ację naturalną gwarantuje życie wewnątrzmaciczne. Wiele zależy od tego, kiedy ma-
luch przyjdzie na świat – im wcześniej, w tym większym stopniu narażony jest na 
uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Jak podkreśla T. Kaczan: ,,informacje 
motoryczne i sensomotoryczne otrzymywane w trakcie wykonywania ruchu stano-
wią podstawę prawidłowej kontroli motorycznej mowy” (Błeszyński, 2006, s. 117).

Rozwój mowy dziecka rozpoczyna się jeszcze w łonie matki. Między trze-
cim a dziewiątym miesiącem życia płodowego wykształcają się narządy nadawa-
nia i odbioru mowy oraz ich funkcje. W dwunastym tygodniu ciąży dziecko zaczy-
na poruszać wargami oraz nabierać i wypierać wody płodowe, co stanowi podstawę 
kształtowania się funkcji oddychania. W czternastym tygodniu zaczynają pracować  
mięśnie fonacyjne i oddechowe. W szesnastym tygodniu pojawiają się odruchy wy-
suwania warg, ssania i połykania. W siedemnastym tygodniu życia płodu zaczynają  
pracować więzadła głosowe odpowiadające za barwę głosu i jego nastawienie. 
W okresie prenatalnym powstają też takie odruchy, jak żuchwowe czy wargowe od-
powiadające za prawidłową artykulację. Warunkiem koniecznym rozwoju mowy jest 
również prawidłowo wykształcony słuch (Błeszyński, 2006, s. 117). W momencie 
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narodzin, wraz z pierwszym krzykiem, rozpoczyna się okres melodii trwający do 12. 
miesiąca życia (Kaczmarek, 1953, s. 5). 

Ponieważ ruchy związane z wytwarzaniem dźwięków mowy występują wyłącz-
nie w okolicach głowy, szyi i tułowia, układ tych anatomicznych struktur warunkuje 
mowę powstającą na różnych etapach rozwoju dziecka. Po urodzeniu kończyny no-
worodka znajdują się w biernym zgięciu. Tonus mięśni tułowia wydaje się zaniżony  
i brakuje aktywnie kontrolowanych ruchów mięśni szyi i tułowia oraz jamy brzusz-
nej w kierunku przeciwnym do kierunku działania siły ciężkości. Po upływie trzecie-
go miesiąca życia zmniejsza się stopień biernego zgięcia i pojawiają się alternatywne 
ruchy kończyn z wyprostowaniem tułowia i szyi w kierunku przeciwnym do kierun-
ku siły działania ciążenia” (Błeszyński, 2006, s. 117). 

Naturalne jest to, iż narządy i układy muszą dojrzeć do samodzielnego funkcjo-
nowania. Dłonie noworodka są przeważnie zamknięte, występuje bardzo wyraźny od-
ruch chwytny przejawiający się w chwytaniu i mocnym trzymaniu palców dorosłe-
go. W pierwszych miesiącach życia odruch chwytny może zostać wywołany także  
ruchami ssania, co wskazuje na ścisły związek  między motoryką rąk a  narządów 
artykulacyjnych. Odruch ssania, może się nie pojawić u wcześniaka. Podobnie jest 
z odruchem Babkina. Dziecko ułożone na plecach, podczas uścisku dłoni, otwiera 
usta i zgina głowę do przodu. Uścisk dłoni powoduje odwrócenie głowy w stronę pły-
nącego bodźca – prawej bądź lewej ręki. Prawidłowo odruch ten powinien zakończyć 
integrację około czwartego miesiąca życia dziecka. Jest on niezbędny do zachowania 
prawidłowej koordynacji na płaszczyźnie ręce – usta, a także nawyków związanych 
z piciem, jedzeniem, a następnie z mową.

Manipulacja, rozwój chwytu, podobnie jak innych sfer, przebiega w kolejności 
stadialnej. Pomiędzy drugim a piątym miesiącem życia maluch nie sięga już rękoma 
po przedmioty, ale przygląda się im, śledzi wzrokiem. Tak sytuacja wygląda w przy-
padku dziecka urodzonego z ciąży donoszonej. Natomiast u wcześniaków ten etap 
rozwoju może się przesunąć, bowiem często występujące wady wzroku mogą ograni-
czyć doskonalenie tej funkcji (Pietrzak-Szymańska, 2013, s. 29).

Około drugiego, trzeciego miesiąca życia dziecko zaczyna głużyć, czyli wydaje 
z siebie specyficzne dźwięki o przypadkowym miejscu artykulacji. Głużenie pojawia 
się na zasadzie odruchu bezwarunkowego u wszystkich dzieci, nawet niesłyszących. 
Rozwój artykulacji dziecka może być zaburzony przez przetrwały odruch chwyt-
ny. Ruchy przetrwałe rąk i ust zaburzają bowiem kontrolę ruchów mięśni ust. Od-
ruch bezwarunkowy – głużenie, a także wyraźny głośny śmiech pojawiają się u dziec-
ka pomiędzy drugim a piątym  miesiącem życia. Wydawane przez malucha dźwięki 
mogą być nosowe i mają charakter głoskopodobny. Ten okres cechuje ćwiczenie ko-
ordynacji i wibracji więzadeł głosowych oraz ruchów języka.

W piątym i szóstym miesiącu życia dziecko chwyta przedmioty czterema pal-
cami. Nie potrafi jeszcze utrzymać kilku przedmiotów w jednej ręce. W tym okresie 
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pojawia się wyraźne zróżnicowanie dźwięków wydawanych przez małego człowie-
ka. Słyszy się kwilenie, pomrukiwanie, piski. Malec dmucha, a nawet próbuje zmie-
niać wysokość głosu. W szóstym miesiącu potrafi już gaworzyć i powtarza zasłyszane 
dźwięki. Ma to charakter treningu słuchowego i jest to odruch warunkowy. Mały czło-
wiek jest chętny do komunikacji. Wymawia sylaby, tworzy z nich szeregi.

Na przełomie siódmego i ósmego miesiąca życia pojawia się u dziecka chwyt no-
życowy. Malec, chwytając przedmioty, używa do tego kciuka, wykonując ruchy przy-
wodzenia i odwodzenia, nie przeciwstawiając go pozostałym palcom. Chwyt nożyco-
wy jest niezbędny do chwytania zabawek, manipulowania nimi, wkładania ich do ust. 
Ułatwia ponadto stymulowanie okolic warg poprzez wkładanie, dotykanie i smako-
wanie różnych przedmiotów. Jak ta sytuacja wygląda u wcześniaków? Niestety i tutaj 
można zaobserwować opóźnienie w rozwoju czynności i nieudolność ruchów. 

Na kolejnym etapie, około dziewiątego miesiąca życia, pojawia się u dziecka 
chwyt pęsetkowy pozwalający na chwytanie drobnych przedmiotów. Malec zbiera 
często np. okruchy z dywanu. Na tym etapie w rozwoju mowy dziecka można zaob-
serwować, że dziecko zaczyna tworzyć dialog. Polega on na dźwiękowo prawidło-
wym naśladowaniu znanych sylab zawierających różne samogłoski i spółgłoski, np. 
bedadudu…W tym czasie można zaobserwować, że niemowlak nabywa umiejętności 
wyraźnego podwajania sylab (Masgutowa, 2009, s. 83).

Roczne dziecko potrafi trzymać przedmioty, zabawki w dłoni, wymachiwać, po-
stukiwać nimi. Wykonuje także manipulacje, działania zamierzone, np. otwieranie 
i zamykanie pudelka czy wkładanie łyżeczki do kubka. U dziecka pojawia się auto-
matyzacja ruchów podstawowych, czyli wykształca się tzw. nawyk ruchowy. Jedno-
cześnie u rocznego dziecka następuje wzrost sprawności motorycznej aparatu artyku-
lacyjnego. Dziecko przejmuje większą kontrolę nad wydobywanym głosem, a jego 
zasób dźwięków (głosek) zwiększa się wraz z rozwojem precyzji w zakresie ruchów 
rąk, palców, następuje również rozwój krtani. Mięśnie krtani intensywnie doskonalą  
się w pełnieniu swych podstawowych funkcji. Weźmy dla porównania stan wcześnia-
ka, którego ruchy dłoni bywają ograniczane przez różnorodne rodzaje sprzętu me-
dycznego przez dłuższy okres, a masa mięśniowa dłoni jest niewystarczająca do po-
dejmowania pełnej aktywności. Współwystępujące zaburzenia oddychania również 
wpływają na rozwój funkcji głosowych. Rozwój mowy dziecka jest uwarunkowa-
ny rozwojem motoryki ręki – ten proces u wcześniaków jest zaburzony w związ-
ku z wydłużeniem procesu kostnienia kości nadgarstka oraz lateralizacji.

U wcześniaków dokonuje się korekcji wieku według daty ich urodzin. Jednak 
mimo wszystko dojrzewanie organizmu poza systemem wewnątrzmacicznym nie jest 
naturalne i tak wartościowe. Osiąganie sprawności ruchowej pozostaje więc nienatu-
ralnie przesunięte w czasie.

Wcześniaki, które charakteryzuje niska waga urodzeniowa i problemy z na-
pięciem mięśniowym, mogą mieć długo trudności z podnoszeniem głowy, nóg czy  
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manipulacją rękami. Często wymagają wsparcia neurologopedycznego – odpowied-
niego stymulowania, np. poprzez stosowanie gniazdowania, układania na wałeczku 
w celu wyrobienia odpowiednich ruchów kończyn dolnych i górnych. Brak rucho-
mości i płynności ruchów kończyn dolnych i górnych  ograniczy bowiem gotowość 
dziecka do przekraczania kolejnych etapów rozwoju mowy. Dla prawidłowego roz-
woju motorycznego ważne jest stymulowanie ruchu. 

Rozwój motoryki dziecka jest związany nie tylko z rozwojem  mowy, ale tak-
że z myśleniem. J. Piaget twierdził, że podstawowe zasady rozwoju poznawcze-
go są takie same jak rozwoju biologicznego. Rozwój intelektualny jest procesem 
adaptacji do środowiska i stanowi rozszerzenie rozwoju biologicznego. Zdaniem 
J. Piageta dzieci w chwili narodzenia mają wyłącznie zestaw prostych odruchów  
(ssania, chwytania, wodzenia za ruchomym obiektem). Nie mają struktur logiczne-
go myślenia, a powolne tempo rozwoju myślenia logicznego ogranicza ich zdolno-
ści rozumienia świata i uczenia się. Z rozwojem umysłowym dziecka ściśle jest po-
wiązany rozwój mowy (Żebrowska, 1980, s. 51–52). Na problem ścisłego związku 
pomiędzy mową a myśleniem zwrócił uwagę także S. Szuman, twierdząc, że dziec-
ko w toku działań dokonuje następujących czynności poznawczych: wyodrębnia i ob-
serwuje przedmiot, ocenia, jakie są jego możliwości w zakresie rozwiązywania róż-
nego rodzaju zadań. Dziecko poznaje świat poprzez działanie, podobnie jak uczy się 
go przekształcać w sposób zamierzony, świadomy i celowy. Coraz starsze nabywa 
wreszcie umiejętność dostrzegania swego działania (Szuman, 1968, s. 34).

Od drugiego roku życia do działań wykonywanych na przedmiotach włącza się 
mowa dziecka. Dziecko wykonuje proste polecenia, lepiej niż dotychczas potrafi na-
wiązać kontakt z otoczeniem. W ten sposób łatwiej poznaje otaczającą je rzeczywi-
stość.

znaczenie wczeSnej interwencji 
logopedycznej u wcześniaków 

Niedokształcenie funkcji, które powinny być doskonalone przez cały okres 
trwania ciąży, może stać się przyczyną przyszłych zaburzeń rozumienia i nadawa-
nia mowy, opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń artykulacji oraz ujawniających się 
w późniejszym okresie życia dziecka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

Wcześniaki bardzo często rodzą się bez umiejętności ssania, dojrzewającej do-
piero między 34. a 35. tygodniem życia płodowego. Konsekwencją może być obni-
żone napięcie mięśniowe oraz dokarmianie dziecka sondą, a następnie smoczkiem. 
Prawidłowy odruch połykania jest punktem wyjścia dla właściwej pionizacji języ-
ka i kształtującego się zgryzu. Niedojrzałość tej funkcji sprawia, że dziecko ulewa, 
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krztusi się i ma bezdechy podczas spożywania pokarmu. Do tego dochodzą trud-
ności z koordynacją odruchów ssania i połykania, wysuwanie języka między zęby  
i oddychanie torem ustnym. Równie ważne w rozwoju mowy są prawidłowo wy-
kształcone odruchy żucia i gryzienia, musi być on bowiem poprzedzony treningiem 
umiejętności narządów mowy podczas jedzenia. Im wcześniej zostanie rozpoczęta 
systematyczna rehabilitacja uszkodzonych struktur mózgowych lub niedojrzałych 
funkcji, tym większą szansę będzie miało dziecko na wyrównanie deficytów rozwo-
jowych (Bieleninik, 2016).

Wczesna interwencja logopedyczna stwarza realne szanse na zapobieżenie moż-
liwym opóźnieniom i zaburzeniom. Należy również pamiętać, że rozwój mowy to 
proces opierający się na bezpośredniej relacji z otoczeniem i nic nie jest w stanie sta-
nie zastąpić nieprzecenionej roli najbardziej znaczących w życiu dziecka osób. Zaan-
gażowanie rodziców i ich aktywny udział w kolejnych etapach terapii wraz z regu-
larnym, ale rozsądnym dostarczaniem mu pozytywnych bodźców i informacji zwrot-
nych stanowią nieodłączny element skutecznego programu wspomagania rozwoju 
dziecka (Bieleninik, 2016).

zakreS baDania logopeDycznego 
noWoroDka i niemoWlęcia

Dokonując oceny rozwoju psychoruchowego małego dziecka, należy wziąć pod 
uwagę nie tylko rozwój ruchowy, lecz także rozwój funkcji poznawczych, społecz-
nych i mowy. Wczesna diagnoza logopedyczna, której poddawane są dzieci narażone 
na nieprawidłowy rozwój, pozwala rozpoznać problem, a następnie stworzyć odpo-
wiedni program terapii, a tym samym zapobiec rozwinięciu lub pogłębianiu się nie-
prawidłowości.

Badanie logopedyczne noworodka i niemowlęcia obejmuje ocenę budowy ana-
tomicznej obszaru ustno-twarzowego. Logopeda sprawdza, czy nie występują żadne 
anomalie w budowie twarzy bądź jamy ustnej, które mogłyby wpływać na funkcje od-
dechowe, pokarmowe, a w dalszej kolejności także na rozwój mowy (m.in. długość 
wędzidełka językowego, budowa warg, podniebienia).

Następnie logopeda poddaje ocenie napięcie mięśniowe oraz symetrie. Obniżone 
lub zwiększone napięcie mięśniowe utrudnia dziecku prawidłowe ruchy oraz wyko-
nywanie podstawowych czynności, jak zwieranie warg, pobieranie pokarmu, połyka-
nie, ruchy języka, a nawet prawidłowe oddychanie. Takie same trudności napotkamy 
w przypadku zaburzonej symetrii.
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Należy też dokonać oceny odruchów ze strefy ustno-twarzowej. Opóźnienia roz-
woju mowy mogą wiązać się bowiem z brakiem systemów koordynacji między zmy-
słami. Przyczyną mogą być zaburzone odruchy niemowlęce ze strefy ustno-twarzo-
wej, które blokują mięśnie oraz właściwą pracę twarzy.

Podstawowe badanie logopedyczne noworodka rozpoczyna się często od spraw-
dzenia odruchów ze strefy ustno-twarzowej. Kontroli poddawane jest występowanie 
odruchu w odpowiednim czasie oraz sposób jego realizacji przez dziecko. Logopeda 
bada funkcje odruchowe istotne m.in. dla rozwoju mowy (ssania, połykania, zwraca-
nia, kąsania, żucia, odruch żuchwowy, wysuwania języka, otwierania ust, szukania, 
akustyczno-twarzowy, optyczno-twarzowy).

Odruchy są bezwarunkowymi reakcjami na bodziec, które zapewniają prawidło-
we funkcjonowanie dziecka. Dzięki nim noworodek już od momentu przyjścia na 
świat wyposażony jest w pewien zestaw „umiejętności”, których przecież nikt go nie 
uczył. Potrafi objąć wargami pierś matki, docisnąć językiem do podniebienia brodaw-
kę i pobierać pokarm. Potrafi także połknąć pokarm oraz obronić się przed zadławie-
niem. Jest w stanie zwrócić głowę w kierunku bodźca, wysuwać język z ust, czy od-
ruchowo reagować na bodziec dźwiękowy i wzrokowy (mrużenie oczu, mruganie). 
Każdy z odruchów powinien występować w odpowiednim czasie i wraz z dojrzewa-
niem układu nerwowego wygasać lub być zastępowany przez odpowiednią, bardziej 
dojrzałą funkcję.

Logopeda poddaje ocenie sposób pobierania pokarmu oraz koordynację ssania, 
połykania i oddychania. Ważne jest, czy dziecko najada się w czasie karmienia, czy 
odpowiednio dociska brodawkę językiem do podniebienia, czy obejmuje pierś war-
gami, czy pokarm się nie przelewa oraz czy dziecko nie zachłystuje się w czasie je-
dzenia. 

Sprawdza, w jaki sposób dziecko oddycha podczas karmienia, a także w czasie 
spoczynku. Następnie, oceniając wrażliwość twarzy dziecka na dotyk, delikatnie gła-
dzi swoją dłonią twarz malucha, aby sprawdzić jak dziecko zareaguje na dotyk. Nad-
wrażliwość twarzy na dotyk objawiająca się wygórowanymi reakcjami (zdecydowane 
kręcenie głową, nadmierne pobudzenie ruchowe, płacz) występuje np. u dzieci, które 
przyszły na świat drogą cesarskiego cięcia. Najbardziej niedojrzałe wcześniaki, a tak-
że te po zabiegach operacyjnych, często nie tolerują nawet bardzo delikatnego dotyku 
(Świetliński, 2016, s. 331–335).

Wykonując badanie logopedyczne dziecka, należy ocenić reakcję na bodźce słu-
chowe i wzrokowe. Logopeda ocenia m.in., czy dziecko prawidłowo reaguje na bodź-
ce słuchowe (głos, muzykę, hałas, inne dźwięki), czy potrafi skoncentrować wzrok na 
przedmiocie lub osobie, czy podejmuje próby nawiązania kontaktu (nawet niewerbal-
ne) itp. Ostatnim etapem badania logopedycznego jest ocena rozwoju funkcji przed-
językowych, głużenia i gaworzenia. Logopeda ocenia pojawienie się w odpowiednim 
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czasie reakcji dziecka na bodźce dźwiękowe, podejmowanie próby komunikacji po-
przez krzyk i płacz. W dalszym okresie pojawienie się głużenia, czy gaworzenia sa-
monaśladowczego.

W celu postawienia prawidłowej diagnozy logopeda, poza zbadaniem dziecka, 
potrzebuje także informacji dotyczących przebiegu ciąży, okresu okołoporodowego 
i okresu po narodzinach dziecka. W tym celu przeprowadza wnikliwy wywiad z ro-
dzicem lub opiekunem dziecka.

poDSumoWanie
Dzieci urodzone przedwcześnie, ze względu na tak zwany trudny począ-

tek, powinny być objęte opieką specjalistów – w tym logopedy. Warto przyjąć za-
sadę, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. W ten sposób pomagamy dziecku zniwelo-
wać trudności, które potencjalnie na niego czekają. Rozwój mowy dziecka jest  
ścisłe powiązany z rozwojem psychoruchowym i tą sferą rozwoju nie da się zajmo-
wać osobno. Dlatego potrzebna jest konsultacja rehabilitantów, terapeutów, psycho-
loga, neurologa – całego zespołu specjalistów. Niezbędna jest wczesna interwencja, 
dlatego programy wczesnej opieki i stymulacji rozwoju prowadzone są obecnie coraz 
częściej na oddziałach noworodkowych.

Mowę dziecka urodzonego wcześniej i tego urodzonego o czasie należy stymu-
lować. Kobieta, będąc w ciąży, powinna mówić do swojego dziecka, ponieważ ono 
jeszcze w życiu płodowym słyszy melodię mowy, uczy się rozpoznawać kojący głos 
mamy. Do wcześniaka przebywającego w inkubatorze należy mówić i śpiewać, wów-
czas maleństwo dostaje wzorzec prozodyczny. Co prawda nie rozumie, co do niego 
się mówi, ale uczy się melodii i akcentu mowy.

Pamiętajmy, że w rozwoju dziecka bardzo ważny jest kontakt z dorosłym – ta za-
sada odnosi się także do noworodków. Wczesna interwencja logopedyczna nie powin-
na koncentrować się tylko na rozwoju związanym z rozumieniem mowy, ale skupiać 
się na całym psychoruchowym rozwoju dziecka.
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