
JAK  POWINNA  WYGLĄDAĆ  WSPÓŁPRACA  LOGOPEDY  I  ORTODONTY? 

Ortodoncja to dziedzina stomatologii, która zajmuje się leczeniem wad zgryzu, wad 

szczękowo-twarzowych oraz korygowaniem nieprawidłowości zębowych. Rozwija się ona 

szczególnie intensywnie w ostatnich czasach, proponując coraz to skuteczniejsze metody 

leczenia. Coraz częściej też ortodonci dostrzegają potrzebę ścisłej współpracy z logopedami. 

Taka współpraca wspomaga zarówno leczenie ortodontyczne, jak i terapię logopedyczną. 

Poniższy artykuł skierowany jest zarówno do logopedów, jak i do rodziców oraz wszystkich 

zainteresowanych opieką ortodontyczną. 

 

Wady zgryzu często są powiązane z zaburzeniami ze strony układu orofacjalnego : 

 nieprawidłowym oddychaniem torem ustnym zamiast nosowym 

 niedomykalnością warg 

 złą pozycją języka 

 nieprawidłowym połykaniem ( tzw. infantylne połykanie) 

 utrwalonymi nawykami takimi jak: - nawykowe ssanie palca, smoczka, karmienie 

butelką 

Tym zaburzeniom mogą towarzyszyć wady wymowy, które z kolei bywają powiązane 

z nieprawidłową spoczynkową pozycją języka, co przyczynia się do zwężenia szczęki i rozwoju 

wady zgryzu. 

Częste zniekształcenia zgryzowe, nie zawsze zauważalne na pierwszy rzut oka to tyło- 

i przodozgryz. Polegają one na zaburzeniu wzajemnej relacji pomiędzy dolnym a górnym 

łukiem zębowym. Rodzice nie zawsze to dostrzegają, dlatego właśnie logopeda jest tą osobą, 

która powinna skierować ich do ortodonty. 

Zaburzeniem zgryzowym, które należy leczyć jak najwcześniej jest tzw. zgryz krzyżowy. 

Leczenie podejmujemy, gdy tylko dziecko potrafi współpracować z ortodontą w wykonaniu 

wycisków, a więc około 4 – 5. roku życia. Poniżej tego wieku ortodonci nie są w stanie wdrożyć 

leczenia aparatem, ponieważ większość dzieci w tym wieku nie współpracuje. 

U młodszych dzieci należy więc skupić się głównie na uczeniu prawidłowych funkcji – 

oddychania, połykania oraz eliminowaniu złych nawyków. 

Ćwiczenia logopedyczne stanowią przygotowanie do leczenia aparatami ortodontycznymi, ale 

również mają na celu utrzymanie efektów leczenia ortodontycznego oraz zapobieganie 

nawrotom po leczeniu. 

Wady zgryzu, którym najczęściej towarzyszą wady wymowy to zgryzy otwarte, przodozgryz 

oraz tyłozgryz. 

Przy zgryzach otwartych najczęściej obserwuje się zniekształcenia głosek przedniojęzykowych 

[t, d, n, s, z, c, dz]. 



Przy zgryzie przedniojęzykowym dorsalną wymowę głosek: [t, d, n, sz, ż, cz, dż , l,  ś, ź, ć, dź, 

ń]. 

Tyłozgryzowi towarzyszy seplenienie wargowo-zębowe i przyzębowe szeregu: [s, z, c, dz]. 

Istotnym elementem terapii logopedycznej jest mioterapia , czyli specjalnie dopasowany 

zestaw ćwiczeń mięśni mimicznych i narządu żucia, mający na celu zapobieganie oraz leczenie 

wad zgryzu (ćwiczenia czynne i bierne), wykorzystanie płytki przedsionkowej Schonherna lub 

krążka Friela, a także wykorzystanie elastycznych aparatów ortodontycznych typu trainer. 

Ćwiczenia zalecane przez logopedę powinny być codziennie wykonywane w domu. Efekty 

leczenia w dużym stopniu zależą od systematyczności. Ważne jest opracowanie wspólnego 

planu postępowania tak, aby leczenie ortodontyczne i terapia logopedyczna miały charakter 

etapowy i równoległy, a ćwiczenia logopedyczne ulegały modyfikacji wraz z postępami 

leczenia ortodontycznego. 
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