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Profilaktyka w aspekcie prenatalnym uwzględnia okres płodowego życia dziecka. Z punktu 

widzenia logopedycznego ważne jest stworzenie optymalnych warunków 

wewnątrzmacicznych i ogólnoustrojowych matki dla prawidłowego rozwoju ośrodkowego 

układu nerwowego płodu i układu obwodowego, biorącego udział w mowie.  

Czynniki bezpośrednio uszkadzające ośrodkowy układ nerwowy w życiu płodowym: 

 infekcje wirusowe u matki 

 naświetlanie promieniami UV , RTg itp. 

 niedożywienie płodu 

 zatrucie szkodliwymi związkami chemicznymi ( leki teratogenne, uspokajające, 

znieczulające, alkohol, nikotyna, narkotyki) 

 toksoplazmoza 

 niedotlenienie, będące konsekwencją konfliktu serologicznego 

Czynniki uszkadzające w trakcie porodu : 

 niedotlenienie 

 poród przedwczesny 

 wady naczyniowe ( naczyniaki, tętniaki ) 

Czynniki uszkadzające po urodzeniu : 

 urazy czaszki ze wstrząśnieniem mózgu 

 infekcje mózgowe 

 zaburzenia metabolizmu ( np. fenyloketonuria ) 

 niedożywienie dziecka 

Wszystkie te czynniki maj wpływ na rozwój mowy dziecka. 

Kolejne przyczyny, które wpływają na zaburzenia rozwoju mowy mają charakter 

środowiskowy. Wiele zaburzeń może wynikać z niewłaściwych postaw wychowawczych 

rodziców – nerwice mowy, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia artykulacyjne i prozodyczne. 

Mówiąc o czynnikach środowiskowych, należy uwzględnić także czynniki pozarodzinne, takie 

jak żłobek czy przedszkole. Adaptacja w tych placówkach może wiązać się dla dziecka z 

dużymi trudnościami, które z kolei mogą skutkować np. jąkaniem czy mutyzmem.  

Profilaktyka logopedyczna, zwłaszcza dzieci i młodzieży obejmuje też sposoby odżywiania, 

ruch na świeżym powietrzu oraz wzorce zachowań , przekazywanych przez najbliższych.          

W przypadku starszych dzieci istotne jest także środowisko szkolne . Wielostronne 

kształtowanie sprawności mowy odbywa się podczas nauczania języka polskiego oraz innych 

przedmiotów.  

Człowiek jest jednością psychofizyczną. Jest ściśle związany z otoczeniem społecznym, 

przyrodniczym i kulturowym. Sposób używania języka w akcie mowy jest wypadkową jego 

stanu psychofizycznego oraz oddziaływań otaczającej go rzeczywistości.  



Potrzebna jest mu życzliwość otoczenia, spokój, poczucie bezpieczeństwa, atmosfera 

zaufania. To sprzyja samoregulacji organizmu i stwarza sprzyjające warunki do prawidłowego 

przebiegu czynności mowy. 

Podsumowując : 

 Troska o prawidłowy rozwój mowy musi rozpoczynać się we wczesnym dzieciństwie a 

także okresie prenatalnym. 

 Profilaktyka logopedyczna jest związana z opieką medyczną, racjonalnym 

odżywianiem, pozytywnymi postawami wychowawczymi rodziców i nauczycieli a 

także życzliwymi kontaktami międzyludzkimi. 

 Bardzo istotne jest wczesne wykrywanie różnych nieprawidłowości, mających 

związek z patologią mowy oraz podejmowanie działań korygujących i leczniczych. 
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