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Mowa jest jedną z najważniejszych kompetencji człowieka. Problemy z nią związane mają 

wpływ na inne aspekty rozwoju dziecka, a także oddziałują na relacje z rówieśnikami, 

środowiskiem oraz na wyniki w nauce. Tymczasem poziom znajomości profilaktyki 

logopedycznej w naszym społeczeństwie jest niski. Profilaktyka logopedyczna nie powinna 

ograniczać się do kwestii związanych z artykulacją. Powinna ona uwzględniać całościową 

strukturę psychofizyczną człowieka oraz jego związki ze środowiskiem przyrodniczym, 

społecznym i kulturowym. 

I tak - niepokój psychiczny powoduje zakłócenia układu nerwowego i gruczołów dokrewnych 

co może być przyczyną niektórych zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Działania 

profilaktyczno-lecznicze, które powodują poprawę nastroju, pamięci, koncentrację uwagi 

wpływają na optymalny przebieg i efektywność logoterapii. Bardzo ważną rolę odgrywa 

racjonalne odżywianie, gdyż nieprawidłowy poziom tzw. biopierwiastków ( magnez, żelazo, 

wapń, sod, potas) w organizmie bywa nie tylko przyczyną różnych schorzeń, ale też sprzyja 

powstawaniu wielu zaburzeń logopedycznych – jąkania, logofobii, nasileniu objawów przy 

oligofazji.  

Farmakologiczne działania profilaktyczne lub lecznicze pozostają wyłącznie w gestii lekarzy – 

pediatrów, neurologów, psychiatrów i są dla wielu zarówno dzieci jak i dorosłych bardzo 

istotne i wartościowe. Wsparcie farmakologiczne powoduje korzystne zmiany przy usuwaniu 

licznych zaburzeń mowy. Trafnie dobrany lek korzystnie zmienia metabolizm komórek 

ośrodkowego układu nerwowego. Reguluje na przykład zużycie glukozy i tlenu przez tkankę 

mózgową.  

Układ nerwowy potrzebuje siedmiokrotnie więcej tlenu i witamin niż inne narządy. Musi on 

zebrać nowe siły, odpoczywając podczas snu. Stąd bardzo duża jest rola zdrowego snu. 

Spokojny, zdrowy sen skuteczniej pełni swoją rolę regenerującą. Dlatego logopeda w 

holistycznym podejściu do profilaktyki powinien zainteresować się tymi aspektami życia 

pacjenta. 

Przebieg czynności mowy jest często zależny od napięć psychicznych. Wzmożone napięcie 

psychiczne wpływa na kształt artykulacji, prozodii, fleksji, leksyki i składni oraz 

programowanie wypowiedzi. Dzieje się tak z powodu nadmiernego napięcia mięśniowego 

oraz zaburzeń neurodynamiki kory mózgowej i innych procesów nerwowych. 

W profilaktyce logopedycznej w stosunku do małych dzieci należy uwzględnić ich 

indywidualne tempo i rytm rozwojowy. Stan psychofizyczny dziecka określają specjaliści – 

pediatra, psycholog, neurolog, pedagog, logopeda. Wszystkie niepokojące zachowania 

rodzice powinni z nimi konsultować.  

Bardzo ważne jest wczesne wykrywanie różnych nieprawidłowości mających związek z 

patologią mowy oraz działania korygujące i lecznicze. 
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