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StreSzczenie
W polskiej literaturze nie ma jednolitej terminologii dotyczącej zabu-
rzeń płynności mówienia. Istnieje wiele klasyfikacji zawierających po-
dobne terminy, które jednak nie zawsze są ze sobą spójne. Niejasności 
terminologiczne i podobieństwa nazw inaczej definiowanych terminów 
prowadzą do trudności diagnostycznych, a co za tym idzie niepodejmo-
wania terapii niepłynności mowy lub podejmowania nieprawidłowego 
działania. W artykule przedstawiony zostanie przegląd istniejących, po-
pularnych klasyfikacji niepłynności mowy. Zaprezentowane zostaną tak-
że wyniki własnych badań dotyczących definiowania i diagnozowania 
rozwojowej niepłynności mówienia i jąkania wczesnodziecięcego, które 
zostały przeprowadzone wśród logopedów. Podjęta zostanie także pró-
ba redefinicji istniejących klasyfikacji niepłynności mówienia mająca na 
celu ich podsumowanie i ujednolicenie.
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jąkanie, zaburzenia płynności mówienia, rozwojowa niepłynność mó-
wienia, fizjologiczna niepłynność mówienia, jąkanie wczesnodziecięce, 
jąkanie rozwojowe, jąkanie chroniczne
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Summary
There is no balanced classification of disfluent speech in Polish litera-
ture. There are many classifications that contain similar terms but which 
are not always coherent. The terminological uncertainty and the similar-
ity of terms which are differently defined, lead to diagnostic difficul-
ties, and consequently, not to start disfluent speech therapy or take not 
correct action. The author has reviewed current, popular classifications 
of speech disfluency among children. What is more, the author present 
results of her own research on the definition, diagnosis and treatment of 
normal disfluency and developmental stuttering that has been performed 
among speech therapists. The article is also an attempt to redefine the 
existing classification of speech disfluency by attempting to summarize 
and standardize existing classifications.

key wordS
stuttering, normal disfluency, developmental stuttering, persistent devel-
opmental stuttering

WproWaDzenie
Jąkanie występuje u ludzi w każdym wieku, niezależnie od narodowości 

czy kultury. Najczęściej pojawia się u dzieci w momencie intensywnego rozwo-
ju mowy i języka  (Büchel, Sommer, 2004). Około 5% wszystkich dzieci do-
świadcza jakiejś formy niepłynności mówienia w dzieciństwie (Guitar, Contu-
re, 2007). U ok. 75–85% dzieci jąkanie ustąpi samoistnie; u 15–25% koniecz-
ne będzie wdrożenie terapii (Schneider, 2017). Niepłynność ustępująca, jak i ta  
która może się utrwalić, wystąpi w podobnym wieku, a zróżnicowanie tych dwóch 
zjawisk należeć będzie do kompetencji logopedy. Odpowiednia diagnoza nozo-
logiczna i funkcjonalna niepłynności mowy umożliwi podjęcie decyzji o rozpo-
częciu terapii lub monitorowaniu sytuacji dziecka oraz pozwoli zaplanować dal-
sze postępowanie wobec dziecka i jego rodziny. Aby tego dokonać, konieczna jest 
znajomość terminów diagnostycznych dotyczących niepłynności mówienia u ma-
łych dzieci. Niestety terminy te różnie ujmowane są w poszczególnych klasyfi-
kacjach, co utrudnia postawienie jednoznacznej diagnozy. Już w 1992 roku Zbi-
gniew Tarkowski wskazywał, że próby definicji jąkania u małych dzieci pozostają  
niezadowalające. Twierdził, że problemem jest dylemat, czy tworzyć nowy ter-
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min, by nie używać niejasnych pojęć, czy spróbować sprecyzować jedno z nich. 
W niniejszym artykule przeanalizowane zostaną najpopularniejsze istniejące ter-
miny dotyczące niepłynności mówienia oraz podjęta zostanie próba ujednolicenia 
klasyfikacji dotyczących zaburzeń płynności mowy.

1. Definicja niepłynności moWy i jej roDzaje
Podstawowe objawy niepłynności mówienia to: powtarzanie głosek, sylab, 

słów lub części zdań; przeciąganie głosek; blokowanie dźwięków; pauzy; rewizje; 
embolofazje; tachylalia; bradylalia i dysrytmia. Wystąpić może izolowany objaw 
lub kilka łącznie (Tarkowski, 2001). Zbigniew Tarkowski (1987) rozróżnia trzy 
rodzaje niepłynności: artykulacyjną, semantyczną i syntaktyczną. Niepłynność  
artykulacyjna polega na trudności w przejściu z jednej artykulacji do drugiej, przez 
co pojawiają się: powtórzenia, blokowanie, przeciąganie lub dysrytmia. Niepłyn-
ność semantyczna wynika z trudności w płynnym przejściu od jednej do drugiej 
informacji, co skutkuje pojawieniem się w mowie: pauz, embolofazji czy powta-
rzania dźwięków, aby nadawca mógł zyskać czas na zastanowienie się nad tym, 
co chce powiedzieć. Natomiast niepłynność syntaktyczna jest problemem z płyn-
nym przejściem pomiędzy kolejnymi strukturami składniowymi, czego objawem 
jest powtarzanie spójników i rewizje.

W literaturze występują także inne podziały niepłynności według różnych 
kryteriów. Opierając się na kryterium lingwistycznym, wyróżniamy niepłyn-
ność prostą, kiedy mamy do czynienia z jednym objawem niepłynnej mowy, oraz 
niepłynność złożoną, w której tych objawów jest kilka. Korzystając z kryterium  
fizjologicznego, niepłynność mówienia można podzielić na: spastyczną, w któ-
rej występują nadmierne skurcze mięśni w obrębie aparatu mowy, i niespastycz-
ną, której takie skurcze nie towarzyszą. Istnieje również podział dzielący niepłyn-
ność na patologiczną i zwykłą. Zwykła niepłynność mówienia jest niespastyczna,  
prosta i nie pojawia się w niej logofobia, natomiast patologiczna niepłynność 
mówienia jest spastyczna, złożona i towarzyszyć jej może logofobia. Dzie-
ląc niepłynność według kryterium psychologicznego, wyróżniamy: niepłynność  
nieuświadomioną i nielogofobiczną, niepłynność uświadomioną i nielogofobicz-
ną oraz niepłynność uświadomioną i logofobiczną. Natomiast według kryterium 
społecznego niepłynność dzielimy na społecznie stałą, która pojawia się wobec 
każdej osoby i w każdej sytuacji, oraz społecznie zmienną, która pojawia się wo-
bec niektórych osób i w niektórych sytuacjach (Tarkowski, 2001).

Dobre praktyki w diagnozowaniu jąkania w teorii i praktyce...
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2. KlasyfiKacje niepłynności moWy 
    u Dzieci W polsKiej literaturze

Pierwszą z omawianych klasyfikacji wprowadził i opisał Zbigniew Tarkow-
ski (1992), dzieląc zaburzenia płynności mówienia występujące u dzieci na: roz-
wojową niepłynność mówienia oraz jąkanie wczesnodziecięce. Terminologią tą 
posługuje się również Mieczysław Chęciek (2007) oraz Tomasz Woźniak (2008). 
Termin rozwojowa niepłynność mówienia – „określa normalną niepłynność mó-
wienia, stanowiącą zjawisko rozwojowe” (Tarkowski 2011). To trudność ze swo-
bodnym realizowaniem wypowiedzi, związana z zakłóceniem jej rytmu i tem-
pa, w wyniku utrudnionej synchronizacji tworzenia się wypowiedzi na poziomie  
formy językowej, treści i substancji fonicznej, która pojawia się w okresie in-
tensywnego rozwoju językowego dziecka, czyli w okresie przedszkolnym, do  
szóstego, siódmego roku życia. Jej objawy zmniejszają się stopniowo w miarę 
rozwoju dziecka i doskonalenia się systemu językowego (Tarkowski 1992). Ją-
kanie wczesnodziecięce natomiast „oznacza patologiczną niepłynność mówienia, 
powstałą w wieku przedszkolnym lub wcześniej” (Tarkowski 2011). Pojawia się 
również w wieku przedszkolnym i rozwija się do siódmego roku życia. Zbigniew 
Tarkowski (1997) oraz Mieczysław Chęciek (2007) podają następujące objawy 
jąkania wczesnodziecięcego: objawy niepłynności na poziomie ponad 5% wy-
stępujące przez minimum pół roku w większości sytuacji komunikacyjnych; wy-
stępowanie bloków spastycznych trwających powyżej dwóch sekund; przeciąga-
nie głosek i powtarzanie dźwięków czy sylab; mowa nierytmiczna; napięte pauzy 
w wypowiedziach; rezygnowanie z wypowiadania się oraz zwiększanie się nasi-
lenia jąkania po piątym roku życia. Kluczowym objawem dla stwierdzenia jąka-
nia jest pojawienie się świadomości zaburzenia oraz negatywne emocje dotyczące  
siebie w roli nadawcy i własnej mowy. Objawy te mogą pojawiać się pojedynczo 
lub łącznie. Dodatkowo pojawić się mogą współruchy w obrębie twarzy i całe-
go ciała oraz reakcje fizjologiczne, takie jak czerwienienie, pocenie się lub przy-
spieszone bicie serca, a także emocjonalne reakcje, na przykład: frustracja, nie-
pokój, lęk złość. Zbigniew Tarkowski, Ewa Humeniuk i Jolanta Dunaj (2010) 
podają zestawienie objawów różnicujących rozwojową niepłynność mówienia  
i jąkanie wczesnodziecięce. W rozwojowej niepłynności mówienia występują 
niepłynności w mowie takie jak: powtarzanie słów i fraz, embolofazje i rewizje.  
Objawy pojawiają się przeważnie na początku wypowiedzi, a ich frekwencja 
w wypowiedziach nie przekracza 3%. W jąkaniu wczesnodziecięcym pojawia się 
większa liczba objawów niepłynności w mowie. Są to: powtórzenia głosek i sylab, 
prolongacje i blokowanie dźwięków. Objawy te występują w różnych miejscach 
w wypowiedzi z częstotliwością ponad 3% niepłynnie wypowiedzianych sylab 
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w wypowiedziach. W jąkaniu wczesnodziecięcym mogą występować dodatkowe 
objawy, takie jak: wzmożone napięcie, współruchy w obrębie twarzy lub całego 
ciała, logofobia i świadomość problemu. Te objawy nie pojawią się w przypadku 
rozwojowej niepłynności mówienia. Jąkanie wczesnodziecięce będzie trwało co 
najmniej pół roku, a okresy niepłynności będą się wydłużać, natomiast w rozwo-
jowej niepłynności mówienia objawy niepłynności będą pojawiać się przez kilka 
miesięcy i stopniowo będą zanikać.

Krzysztof Szamburski (2005) proponuje podział niepłynności mówienia 
na normalną i patologiczną. Niepłynność normalna to fizjologiczna niepłynność 
mówienia występująca  u dzieci w okresie ich najbardziej intensywnego rozwo-
ju językowego, między drugi a piątym rokiem życia. Autor uważa, że występuje 
ona u wszystkich dzieci, ale z różną intensywnością. Za niepłynność patologicz-
ną uznaje: jąkanie oraz giełkot. Krzysztof Szamburski podaje cechy różniące fizjo-
logiczną niepłynność mówienia, będącą zjawiskiem rozwojowym, i jąkanie roz-
wojowe, będące zaburzeniem mowy o charakterze patologicznym. Fizjologiczna 
niepłynność mówienia nie jest spastyczna, pojawia się głównie na słowach po-
mocniczych, a dziecko nie uważa tego zjawiska za problem. W rodzinie ta-
kiego dziecka nie występowało jąkanie, poród przebiegał bez zakłóceń, mowa 
dziecka rozwija się w normie, a jego poziom emocjonalności jest przeciętny.  
Natomiast w jąkaniu rozwojowym objawy mają często charakter spastyczny, wy-
stępują w większości słów, a dziecko jest świadome swojego problemu w wypo-
wiadaniu się. W rodzinie takiego dziecka mogło wystąpić już wcześniej jąkanie, 
podczas porodu mogło dojść do niedotlenienia, mowa dziecka mogła rozwijać się 
z opóźnieniem, a poziom emocjonalności przewyższa normę.

Podsumowując prezentowane klasyfikacje, można zauważyć, że zjawisko 
niepłynności mówienia, uważane za niepatologiczne, a pojawiające się u części 
dzieci w okresie intensywnego rozwoju mowy, nazywane jest w literaturze w róż-
ny sposób, jako rozwojowa niepłynność mówienia lub fizjologiczna niepłynność 
mówienia. Taka sama sytuacja dotyczy niepłynności patologicznej, podlegającej 
terapii, która definiowana jest jako jąkanie wczesnodziecięce lub jąkanie rozwojo-
we. Podobieństwo terminów opisujących dwa odmienne zjawiska przez występo-
wanie w obu przymiotnika rozwojowy (rozwojowa niepłynność mówienia, jąkanie 
rozwojowe) sprawia, że podczas logopedycznej diagnostyki różnicowej może do-
chodzić do dwuznaczności i nieścisłości.

Katarzyna Węsierska i Barbara Jeziorczak (2016) proponują własne opraco-
wanie diagnozy różnicowej niepłynności mówienia u dzieci na podstawie publi-
kacji polskich i zagranicznych (Guitar, 2006; Tarkowski, 1992; Tarkowski, Hu-
meniuk, Dunaj, 2011; Yairi, Ambrose, 2005). Autorki podają dwa terminy opisu-
jące niepłynność mówienia występującą u dzieci: jąkanie wczesnodziecięce, które 

Dobre praktyki w diagnozowaniu jąkania w teorii i praktyce...
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wskazuje na to, że występujące objawy niepłynności mogą się nasilać, oraz zwy-
kłą niepłynność mówienia, sugerującą, że objawy mogą ustępować. Pierwszy 
termin odpowiada jąkaniu rozwojowemu (Szamburski, 2005) i jąkaniu wczesno-
dziecięcemu (Tarkowski, 1992), natomiast drugi tożsamy jest z fizjologiczną nie-
płynnością mówienia (Szamburski, 2005) i rozwojową niepłynnością mówienia 
(Tarkowski, 1992). Jąkanie wczesnodziecięce charakteryzuje się ponad 5-procen-
towym nasileniem niepłynności w mowie i występowaniem objawów takich jak: 
bloki, powtórzenia głosek, sylab i części słów oraz prolongacje. Mogą mu towa-
rzyszyć reakcje walki, wtórne objawy jąkania, świadomość zaburzenia oraz nega-
tywne uczucia rodziców związane z pojawieniem się jąkania u dziecka. Występu-
jące w jąkaniu wczesnodziecięcym objawy będą nasilały się po piątym roku życia. 
Zwykła niepłynność mówienia charakteryzować się będzie mniejszą frekwencją 
objawów niepłynności (do 5%) w postaci niespastycznych, zwykłych niepłynno-
ści, takich jak: powtórzenia wyrazów wielosylabowych, fraz, poprawki, wtrącenia 
czy embolofazje. Nie wystąpią w niej reakcje walki, wtórne objawy, świadomość 
problemu czy negatywne reakcje rodziców na mowę dziecka. Zwykła niepłynność 
mówienia zaniknie najpóźniej między piątym a siódmym rokiem życia. Klasyfi-
kacja Katarzyny Węsierskiej i Barbary Jeziorczak jest propozycją ujednolicenia 
wcześniej powstałych terminologii dotyczących niepłynności mówienia, jednak 
dotyczy diagnozy różnicowej prowadzonej wyłącznie w grupie dzieci.  

Oprócz rozwojowej/fizjologicznej/zwykłej niepłynności mówienia oraz ją-
kania wczesnodziecięcego/rozwojowego w diagnostyce zaburzeń płynności mó- 
wienia pojawia się termin jąkanie chroniczne. Według Mieczysława Chęćka 
(2007) trudny do uchwycenia jest moment przejścia od jąkania wczesnodzie-
cięcego do jąkania chronicznego. To drugie ma być cięższą postacią zaburzenia, 
w której pojawiają się niepłynności toniczne, związane ze znacznymi skurczami 
mięśni artykulacyjnych i fonacyjnych przy zwiększonych nieprawidłowościach  
procesu oddychania. W tym zaburzeniu pojawiają się także różne współruchy mię-
śniowe, objawy psychologiczne i wegetatywne. Według Zbigniewa Tarkowskie-
go (1987) w wieku szkolnym jąkanie ma już charakter wtórny/chroniczny, w prze-
ciwieństwie do jąkania wczesnodziecięcego/pierwotnego, które pojawia się we 
wczesnym dzieciństwie. W okresie szkolnym objawy jąkania utrwalają się, a pro-
ces ten trwa do wieku dojrzewania. Według Ewy Haponiuk, Róży Sobocińskiej  
i Haliny Waszczuk (2010) okres adolescencji jest ostatnim momentem na pozby-
cie się jąkania, przed utrwaleniem się go w formie jąkania chronicznego. Jąkanie 
wczesnodziecięce jest więc pierwotną formą niepłynności mówienia, która z cza-
sem utrwala się i zamienia w cięższą formę – jąkania chronicznego, stwierdzane-
go u młodzieży i dorosłych.



111

3. Definicje niepłynności móWienia 
    W literaturze anglojęzycznej

W literaturze anglojęzycznej (Ashurst i Wasson, 2011) pojawiają się następu-
jące terminy określające niepłynności pojawiające się w mowie: zwykła niepłyn-
ność mówienia dla określenia zjawiska niepatologicznego, przemijającego oraz 
jąkanie rozwojowe i trwałe jąkanie rozwojowe dla niepłynności o charakterze pa-
tologicznym, która może się utrwalać.

Zwykła niepłynność mówienia (normal disfluency) pojawia się okresie rozwo-
ju mowy i języka dziecka i zanika samoistnie w toku rozwoju. Objawy mają małe 
nasilenie i pojawiają się na początku wypowiedzi lub wyrazów. Nie występują 
dodatkowe objawy fizjologiczne (Coleman, 2013). Odpowiednikiem tego termi-
nu w literaturze polskiej jest rozwojowa  lub fizjologiczna niepłynność mówienia. 
Jąkanie rozwojowe (developmental stuttering) pojawia się u dziecka w wieku 
przedszkolnym, czyli w okresie, gdy intensywnie rozwija się jego mowa i kształ-
tują się umiejętności językowe. Zdolności językowe nie są w stanie sprostać  
potrzebom komunikacyjnym dziecka. Zaburzenia płynności związane są tu 
z współistnieniem czynników ryzyka jąkania, jak występowanie jąkania w rodzi-
nie, różnice w strukturze i funkcjonowaniu mózgu itd. Zaburzenie to występuje 
u ok. 5% populacji dzieci. Termin ten jest odpowiednikiem polskiego terminu ją-
kanie wczesnodziecięce lub rozwojowe. Literatura podaje wiele wyznaczników, 
które pozwalają na różnicowanie zwykłej niepłynności mówienia i jąkania roz-
wojowego. Są to: liczba powtórzeń, czas trwania prolongacji i częstotliwość ich 
występowania (wyższa w jąkaniu); tempo mowy (szybsze w jąkaniu); wzmożo-
ne napięcie, bloki, świadomość problemu, podwyższanie się natężenia głosu, fru-
stracja, unikanie sytuacji komunikacyjnych lub poszczególnych słów oraz trudno-
ści z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, które pojawią się wyłącznie w jąkaniu  
(Gregory Hill, 1999; Gregory, 2003; Manning, 2010; Van Riper, 1982).

Natomiast trwałe jąkanie rozwojowe (persistent developmental stuttering) to 
forma jąkania rozwojowego, która nie ustąpiła samoistnie w wyniku prowadzo-
nej w dzieciństwie terapii, czyli jest to utrwalone jąkanie rozwojowe. Pojawia się 
u 1% populacji. Jest odpowiednikiem polskiego terminu jąkanie chroniczne.

Dobre praktyki w diagnozowaniu jąkania w teorii i praktyce...
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4. rozumienie terminologii Dotyczącej 
    niepłynności móWienia u Dzieci 
    WśróD logopeDóW – baDania Własne

Analiza terminologii dotyczącej niepłynności mówienia w polskiej literaturze 
przedmiotu była wstępem do przeprowadzonego wśród logopedów w  2015 i 2016 
roku badania mającego na celu sprawdzenie, jak radzą oni sobie w prowadzeniu 
diagnozy jąkania w związku z istniejącymi w literaturze przedmiotu niespójno-
ściami terminologicznymi w tym zakresie (Jastrzębowska-Jasińska, 2018). Jedną 
z badanych hipotez było twierdzenie, że logopedzi mylą terminy rozwojowej nie-
płynności mówienia, fizjologicznej niepłynności mówienia, jąkania rozwojowe-
go i jąkania wczesnodziecięcego, a także nie znają i nie używają w diagnozie ter-
minu jąkania chronicznego. Hipoteza ta została częściowo potwierdzona, o czym 
świadczą opisane poniżej wyniki badania. Wyniki te są szczególnie ważne dla 
praktyki logopedycznej, gdyż trudności diagnostyczne wpływają na nieprawidło-
we diagnozy ostateczne, z czym wiąże się błędne planowanie i realizowanie tera-
pii u pacjentów z zaburzeniami płynności mowy.

4.1. charakterystyka badanej grupy
Badanie przeprowadzone zostało w grupie złożonej z 67 osób, w tym 64 ko-

biet i 3 mężczyzn. Większość grupy ukończyła studia magisterskie (37) lub po-
dyplomowe (24) z zakresu logopedii, 6 badanych ukończyło studia licencjackie. 
Przeważająca liczba osób pracuje w zawodzie logopedy (54), 13 osób z grupy ba-
danej to osoby bezrobotne. Ponad połowa z badanej grupy nie posiadała w mo-
mencie badania doświadczenia w prowadzeniu terapii jąkania (66%). Tylko 34% 
osób z badanej grupy kiedykolwiek taką terapię prowadziło.

4.2. procedura badania
Badanie zostało przeprowadzone wśród logopedów podczas dwóch ogól-

nopolskich konferencji logopedycznych w 2015 i 2016 roku. W badaniu zasto-
sowano metodę sondażu diagnostycznego. Badani wypełniali indywidualnie  
ankiety papierowe. Dotyczyły one wiedzy badanych na temat zaburzeń płynności 
mówienia, w tym diagnozy różnicowej zaburzeń płynności mowy. Poniżej omó-
wione wyniki stanowiły jedną z części przeprowadzonej ankiety. Ankieta w oma-
wianej części zawierała następujące pytania otwarte:  Czym różni się rozwojo-
wa niepłynność mówienia od jąkania wczesnodziecięcego?; Czym jest jąkanie 
chroniczne?, a także pytanie z możliwością wyboru jednej lub więcej z podanych 
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odpowiedzi: U kogo diagnozujemy jąkanie chroniczne? (odpowiedzi do wyboru 
w tym pytaniu to: u dzieci, u młodzieży, u dorosłych, nie wiem).

4.3. wyniki badania

4.3.1 czym różni się rozwojowa niepłynność mówienia 
         od jąkania wczesnodziecięcego?

Ponad połowa badanych (57%) wiedziała, czym różni się rozwojowa niepłyn-
ność mówienia (RNM) od jąkania wczesnodziecięcego (JW.), 17% osób myli-
ło oba pojęcia i udzielało odpowiedzi nieprawidłowej, a 26% stwierdzało, że nie 
wie, czym różnią się od siebie te dwa zjawiska. Odpowiedzi, które zostały uzna-
ne za prawidłowe (zgodne z definicjami pochodzącymi z literatury przedmio-
tu), są następujące (cytaty): RNM – brak wzmożonego napięcia mięśniowego, ti-
ków nerwowych i logofobii w przeciwieństwie do JW; RNM nie wymaga terapii,  
a JW– wymaga pomocy specjalistycznej; JW jest jednostką patologiczną;  
JW związane jest z czynnikiem ryzyka, ze stresem. RNM jest związana z nabywa-
niem systemu językowego; RNM – dziecko nie ma czynników ryzyka predysponu-
jących do rozwinięcia jąkania; w RNM niepłynności pojawiają się na początku 
wyrazów, a w JW –  bardzo częste niepłynności; RNM – profilaktyka, mniej powtó-
rzeń, przeciągań – 1–2, ok. 5 r.ż. zanika; JW – terapia, więcej powtórzeń – 4–5; 
JW – utrzymuje się przez całe życie; RNM nie ma podłoża genetycznego, dziecko 
chce więcej powiedzieć niż jest w stanie wyprodukować jego aparat artykulacyjny.
Odpowiedzi, które zostały uznane za nieprawidłowe (niezgodne z definicjami po-
chodzącymi z literatury przedmiotu), są następujące (cytaty): JW  nie jest patolo-
gią, nie podlega jeszcze terapii (JW. jest już patologią i wymaga terapii); RNM to 
zaburzenie płynności mówienia, które się rozwija i wymaga terapii, JW wiąże się 
z nieukończonym rozwojem mowy i ustępuje samoistnie (badany myli JW z RNM 
– RNM nie rozwija się i nie wymaga terapii, JW nie ustąpi samoistnie); RNM na-
sila się wraz z rozwojem dziecka (RNM minie samoistnie); JW może ustąpić sa-
moczynnie (badany myli JW z RNM – JW w przeciwieństwie do RNM nie ustąpi 
samoistnie); RNM – jest świadomość zaburzenia;  JW – brak świadomości (myle-
nie pojęć, w rzeczywistości jest odwrotnie);  RNM pojawia się w rozwoju dziec-
ka jako stadium rozwojowe (RNM nie jest stadium rozwojowym w rozwoju każ-
dego dziecka, przemijająca niepłynność nie pojawi się u każdego dziecko, a więc 
nie jest zjawiskiem rozwojowym w rozumieniu normy występującej u każdego 
dziecka); przedłużająca się rozwojowa niepłynność może prowadzić do jąkania 
wczesnodziecięcego (RNM nie jest pierwszym etapem do rozwoju jąkania wcze-
snodziecięcego, jest oddzielnym zjawiskiem); JW jest złożonym patologicznym 
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zjawiskiem. Często jest wynikiem RNM, kiedy to rodzice zwracają dziecku uwagę 
na to, że się ono jąka. Ale przyczyn jest wiele (przyczyną rozwoju jąkania u dziec-
ka nie jest występowanie u niego RNM – są to oddzielne zjawiska). 

4.3.2  czym jest jąkanie chroniczne?
Jąkanie chroniczne większość badanych charakteryzowała prawidłowo, pi-

sząc, że diagnozujemy je u dorosłych. Prawidłowo wskazywało też kolejne 29% 
badanych stwierdzając, że tę postać jąkania diagnozuje się u młodzieży.  Mniejsza 
grupa – 19% ankietowanych logopedów – nieprawidłowo zaznaczyła, że jąkanie 
takie diagnozujemy u dzieci, a 16% nie wiedziało, jakiej grupy wiekowej dotyczy 
taka diagnoza (Jastrzębowska- Jasińska, 2018). 

4.3.3. u kogo diagnozujemy jąkanie chroniczne?
Większość badanych (47%) odpowiadała, że nie wie, czym jest jąkanie chro-

niczne. Część (19%) myliła jąkanie chroniczne z organicznym, opisując je jako 
skutek obustronnego uszkodzenia mózgu lub pisząc, że jest to jąkanie o podłożu 
neurologicznym (3%). Tylko 16% badanych opisuje chroniczne jąkanie jako nasi-
lone, długotrwałe i uporczywe lub jąkanie diagnozowane u młodzieży i osób do-
rosłych, występujące bez względu na sytuację, cały czas (4%) (Jastrzębowska -Ja-
sińska, 2018).  

5.  propozycja reDefinicji KlasyfiKacji 
     niepłynności móWienia

Wobec powyższej analizy istniejących klasyfikacji jąkania, które mogą utrud-
niać diagnozę różnicową zaburzeń płynności mowy z uwagi na ich podobień-
stwo terminologiczne i różnice znaczeniowe, proponuję usystematyzowanie  
istniejących klasyfikacji i wprowadzenie prostego podziału z jasnymi wy-
znacznikami różnicującymi zaburzenia płynności mówienia, umożliwiającego  
prawidłową diagnozę u dziecka, a także pacjenta starszego. Proponowana kla-
syfikacja oparta jest na istniejących definicjach zaburzeń płynności mówienia, 
jednak zbiera je w przejrzystą i łatwą w zastosowaniu podczas praktyki logope-
dycznej postać. W tabeli 1 przedstawiam propozycję klasyfikacji łączącą i zbie-
rającą pojawiające się do tej pory informacje i terminy w literaturze polskiej, jak  
i zagranicznej.
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tabela 1. Klasyfikacja niepłynności mówienia

ZWYKŁA NIEPŁYNNOŚĆ MÓWIENIA JĄKANIE WCZESNODZIECIĘCE JĄKANIE CHRONICZNE

Pojawia się w wieku 
przedszkolnym w okresie 
intensywnego rozwoju mowy 
i języka.

Pojawia się w wieku 
przedszkolnym.

To jąkanie wtórne – utrwalona 
forma jąkania wczesnodziecięce-
go utrzymująca się u młodzieży 
i w  wieku dorosłym.

Występuje u dzieci w wieku 
przedszkolnym.

Występuje u dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnosz-
kolnym.

Występuje u młodzieży 
i dorosłych.

W mowie występują powtórzenia 
i przedłużenia na początku 
wyrazów, najczęściej 
na początku wypowiedzi.

W mowie występują powtórze-
nia, prolongacje i bloki w róż-
nych miejscach w wyrazie i w 
zdaniu.

W mowie występują powtórze-
nia, prolongacje i bloki w różnych 
miejscach w wyrazie i w zdaniu.

 Nasilenie objawów w mowie: 
< 3% 

Nasilenie objawów w mowie: 
> 3%

Nasilenie objawów w mowie: 
> 3%

Powtórzenia : 1-2 razy
Prolongacje: krótkie – 
do 1 sekundy

Powtórzenia:  > 2 razy
Prolongacje:  > 1 sekunda
Bloki: > 1 sekunda z napięciem

Powtórzenia: > 2 razy
Prolongacje: > 1 sekunda
Bloki: > 1 sekunda z napięciem

Trwa do roku, objawy 
pojawiają się z małym 
nasileniem i stopniowo słabną.

Trwa 12 miesięcy i dłużej, obja-
wy mogą pojawić się z małym 
lub dużym nasileniem i utrzy-
mują się na stałym poziomie lub 
rosną. Objawy okresowo mogą 
nasilać się lub słabnąć.

Jest to przetrwałe jąkanie 
wczesnodziecięce trwające do 
wieku dorosłego, może mieć 
zmienne nasilenie.

Nie występują dodatkowe 
objawy.
Zdarza,  się że pojawiają się 
trudności oddechowe.

Występują trudności oddecho-
we, świadomość problemu, 
może pojawić się logofobia, 
reakcje unikania, pojawiają się 
negatywne reakcje 
emocjonalne.

Występują trudności oddechowe, 
świadomość problemu, pojawia 
się logofobia, reakcje unikania, 
pojawiają się negatywne 
reakcje emocjonalne, zmienia się 
osobowość.

Nie występują czynniki ryzyka 
jąkania.

Występuje jeden i więcej 
czynników ryzyka jąkania.

Występuje jeden i więcej 
czynników ryzyka jąkania.

Brak świadomości problemu. Świadomość problemu. Świadomość problemu.

Źródło: opracowanie własne.
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Termin zwykła niepłynność mówienia wydaje się być bliższy intuicyjnej oce-
nie niepłynności mowy u dzieci uznawanej za niepatologiczną. Jest ona nazwa-
na zwykłą, gdyż nie budzi niepokoju, może być czasem niezauważalna lub sła-
bo zauważalna – nie stanowi problemu. Jej nasilenie systematycznie słabnie,  
objawy są coraz rzadsze i sprawiają wrażenie ustępujących. Z kolei jąkanie wcze-
snodziecięce – sygnalizuje, że termin dotyczy jąkania, a nie zwykłej niepłynności 
mówienia, co oznacza, że jest to już zjawisko patologiczne, podlegające terapii. 
Przymiotnik wczesnodziecięce wskazuje na fakt, że rozpoznawane jest u dzieci 
w okresie wczesnego dzieciństwa – w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Jąkanie chroniczne sugeruje już zjawisko utrwalone, przewlekłe, czyli jąkanie 
wtórne wobec wczesnodziecięcego, trwające uporczywie do wieku dojrzałego, 
dorosłego. Powyższe terminy pozwalają na nazwanie podczas diagnozy zjawiska 
niepłynności występującego u dziecka, nie zawierają jednak w sobie oceny nasile-
nia czy dokładnego opisu objawów występujących w mowie dziecka. Każdą dia-
gnozę zwykłej niepłynności mówienia, jąkania wczesnodziecięcego czy jąkania 
chronicznego specjalista powinien uzupełnić o ocenę nasilenia niepłynności oraz 
jakościową charakterystykę objawów występujących u pacjenta. 

Do powyższej tabeli obejmującej opis podstawowych terminów w zakresie 
diagnozowania trudności związanych z niepłynnością mówienia proponuję graf 
obejmujący pełne zestawienie zaburzeń płynności mówienia, które występują 
w sposób izolowany, tzn. nie są zjawiskiem towarzyszącym innym zaburzeniom 
mowy, jak dyzartria czy afazja. Graf ten pozwoli na szybkie zakwalifikowanie  
objawów występujących u pacjenta do konkretnej kategorii.

Charakterystyki zwykłej niepłynności mówienia, jąkania wczesnodziecięce-
go i chronicznego zostały opisane w powyższej tabeli. Natomiast jąkanie psy-
chogenne i neurogenne przejawiają się w swoim obrazie objawami charaktery-
stycznymi dla jąkania, jednak ich przyczyna jest inna. W jąkaniu psychogennym 
niepłynność wynika z przeżycia przez daną osobę bardzo silnej traumy czy stre-
su, często związane jest z zaburzeniem posttraumatycznym, jakim jest posttrau-
matyczny zespół stresu pourazowego (PTSD). Jąkanie neurogenne natomiast to 
jąkanie, które pojawia się pod wpływem zmian w funkcjonowaniu ośrodkowe-
go układu nerwowego w wyniku uszkodzenia czy urazu neurologicznego, któ-
rym może być: wylew, nowotwór mózgu, uraz czaszkowo-mózgowy lub w wy-
niku nadużywania leków czy substancji odurzających. Zaburzenia te z uwagi na 
odmienną przyczynę niż w przypadku jąkania wczesnodziecięcego mogą roz-
począć się w dowolnym momencie życia, także w wieku dorosłym. Są to zja-
wiska zbadane naukowo wciąż w ograniczonym zakresie z uwagi na rzadkość  
ich występowania.
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6. PodSumowanie
Terminologia funkcjonująca w polskiej literaturze dotycząca zaburzeń płyn-

ności mowy jest nieścisła i może powodować pomyłki diagnostyczne. Wielość 
istniejących terminów, a także ich podobieństwo  pod względem nomenklatury 
i rozbieżność pod względem treści wprowadzać mogą w błąd logopedów stawia-
jących diagnozę trudności z grupy niepłynności mowy. Niespójność ta szczegól-
nie widoczna jest w zestawieniu terminów: rozwojowa niepłynność mówienia i ją-
kanie rozwojowe, które brzmią podobnie, a opisują dwa odmienne zjawiska. Jak 
pokazują prezentowane wyniki badań, logopedom może sprawiać trudność roz-
różnienie i nadanie właściwej nazwy odmiennym zaburzeniom płynności mowy.  
Wprowadzenie spójnej jednolitej klasyfikacji daje szansę na wprowadzenie jed-
noznacznych standardów postępowania w diagnostyce zaburzeń płynności mowy 
i pozwala na uważne przyjrzenie się każdemu pacjentowi bez bagatelizowania 
problemu czy nieprawidłowego nazywania objawów. Dzięki odpowiednio wcze-
snej diagnozie i podjęciu właściwej interwencji możliwości i efektywność pracy 
terapeutycznej zwiększają się. Pamiętać należy jednak, że w diagnozie niepłyn-
ności mówienia nie wystarczy odpowiednio nazwać występujące u pacjenta zja-
wisko. Należy także ocenić nasilenie i charakter występujących objawów, a także 
przeprowadzić szczegółowy wywiad, który wskazywać może na czynniki predys-

Rysunek 1. Propozycja klasyfikacji trudności z zakresu niepłynności mówienia występujących u dzieci, 
młodzieży i dorosłych.
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ponujące do utrwalenia się niepłynności pojawiające się u pacjenta. Prezentowa-
na w artykule klasyfikacja będzie ułatwieniem dla logopedów praktyków, szcze-
gólnie początkujących terapeutów, którzy zmierzą się podczas swojej pracy z ko-
niecznością zdiagnozowania pacjenta przejawiającego niepłynność w mówieniu.
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