
Kłopoty ze słuchem - i z mową 
•początkowo dziecko komuni-
E^kuje się z otoczeniem za po

mocą krzyku, potem zaczyna 
gaworzyć, a następnie wypowiada 
pierwsze wyrazy. Rozwój mowy 
dziecka trwa kilka lat, a jego prze
bieg zależny jest m.in. od czynnoś-
a mózgu, sprawności narządów mo
wy oraz narządu słuchu. Dziecko, 
które niedosłyszy, ma również prob
lem z nauką mówienia. Z badań In
stytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 
wynika, że coraz więcej polskich 
dzieci boryka się z niedosłuchem. 
Okoto 20 proc. dzieci i młodzieży ma 
problemy ze słuchem. 

Dziecko uczy się mówić poprzez 
naśladowanie otoczenia. Sprawny 
narząd słuchu warunkuje słyszenie 
i rozumienie innych ludzi, a także 
kontrolę własnej mowy, dlatego też 
niedosłuch zaburza poprawny roz
wój umiejętności językowych u dzie
ci. Należy jednak pamiętać, że od
powiednio wczesne wykrycie tego 
problemu daje maluchowi szansę 

na uniknięcie kłopotów z nauką 
i na prawidłowe funkcjonowanie. Le
cenie powinno zostać wprowadzo
ne w pierwszych sześciu miesiącach 
życia, wtedy możliwy staje się właś
ciwy rozwój zarówno słuchu, jak 
i mowy. Pierwszą okazję do wykry
cia zaburzeń, które mogą być spo
wodowane m.in. uwarunkowania
mi genetycznymi lub nieprawidło
wo przebiegającą ciążą, stwarzają 
badania przesiewowe noworodków. 

- Niedosłuch jednak może poja
wić się później, dlatego też tak istot
ne jest, by rodzice uważnie obser
wowali reakcje malucha na głos. 
Przyczyną problemów ze słysze
niem mogą być zaniedbane infekcje 
górnych dróg oddechowych, niele-
czone zmiany pozapalne, przeroś-
nięty migdałek, który uciska toreb
ki słuchowe, choroby wirusowe (ró
życzka, ospa wietrzna, świnka), a na
wet głośne słuchanie muzyki - mó
wi mówi dr Justyna Leszka z Wyż
szej Szkoły Edukacji Integracyjnej 

i Interkulturowej w Poznaniu. - Co 
ważne, im wcześniej doszło do usz
kodzenia słuchu, tym dziecko posia
da mniej doświadczeń słuchowych, 
a co za tym idzie trudniejsza staje się 
rehabilitacja. Charakterystycznym 
objawem niedosłuchu u dzieci 
do piątego miesiąca życia jest m.in. 
brak gaworzenia, co ogranicza dal
szy rozwój mowy. Maluchy z uszko
dzonym słuchem nie reagują 
na głośne dźwięki, zazwyczaj są ci
che, spokojne i nie płaczą. Z kolei 
starsze dzieci, które niedosłyszą pro
szą o powtarzanie wypowiedzi, nie 
odpowiadają na zadawane pytania, 
mówią przez nos lub zbyt głośno. 
Zasób ich słownictwa jest ograniczo
ny, wypowiedzi mato komunikatyw
ne, niepoprawne, a wymowa niewy
raźna. Zaburzenia słuchu negatyw
nie wpływają także na zachowanie 
dziecka i jego rozwój. Niedosłuch 
powoduje problemy z koncentracją, 
adaptacją do środowiska, komuni
kowaniem się i uczeniem się. 

Jedynie wczesne wykrycie wa
dy słuchu i szybkie podjęcie odpo
wiednich działań może umożliwić 
dziecku pełną samodzielność i zdo
bycie umiejętności językowych. 
Jednak zastosowanie dobrze dobra
nych protez słuchowych (aparat słu
chowy, implant ślimakowy) nie wy
starczy, by mowa dziecka rozwijała 
się w prawidłowy sposób. W przy
padku niedosłuchu konieczna jest 
terapia prowadzona przez logope
dę i surdologopedę, która jest pro
cesem długofalowym. Współpraca 
zsurdologopedą pozwoli rozwinąć 
sprawności językowe i skorygować 
dźwięki, które dziecko zniekształca. 
Jeśli wada słuchu jest bardzo duża 
musimy dodatkowo nauczyć malu
cha nie tylko słyszenia i rozumienia 
mowy, ale także zachęcić go do ko
munikowania się z otoczeniem. 
Surdologopeda uczy dziecko mó
wić, rozumieć słowa, i całe wyraże
nia. U większych dzieci stymuluje też 
rozwój czytania i pisania, O-GOK 
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