
 

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY LUB WADY WYMOWY 
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Przed ciążą 

 

 

 

 

Dla zdrowia dziecka ważny jest nie tylko styl życia matki przez 9 miesięcy ciąży, 
ale również z okresu wcześniejszego, poprzedzającego zajście w ciążę. Dlatego 
ważne jest dbanie o swój stan zdrowia przez cały czas, przede wszystkim 
poprzez odpowiednią dietę, ćwiczenia fizyczne oraz unikanie używek, 
zwłaszcza alkoholu i papierosów. Również styl życia ojca ma wpływ na zdrowie 
jego przyszłego dziecka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciąża 

 

• Toksoplazmoza 

• Cytomegalia 

• Różyczka 

• Opryszczka 

• Kiła 

• Świnka 

• Ospa 

• Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C 

• Nowotwory 

• HIV 

• Gruźlica 

• Grypa ( każda gorączka może być niebezpieczna ) 

• Infekcja narządów rodnych 

• Listerioza 

• Borelioza 

• Anemia 
 

Niezdrowy tryb życia przyszłej matki: 

 

• Alkoholizm - kobieta nadużywająca w czasie ciąży alkoholu często rodzi 
dziecko z tzw. Alkoholowym zespołem płodowym (w skrócie FAS . 



Dziecko z FAS nie osiąga odpowiednich dla wieku postępów, jest 
słabsze od rówieśników, jest bardziej podatne na choroby. 

• Nikotynizm - kobieta paląca papierosy w czasie ciąży często rodzi 
dziecko słabsze od rówieśników, u którego występują zwykle 
zaburzenia układu sercowo- naczyniowego oraz problemy                               
z przemianą materii, miewające kłopoty z oddychaniem, u którego 
mogą wystąpić wady wrodzone, z tendencją do „nagłej śmierci 
łóżeczkowej”. 

• Nieprawidłowa dieta ciężarnej bogata w cukry proste i tłuszcze,                          
a pozbawiona pokarmów zawierających składniki potrzebne do 
rozwoju dziecka, jak np. kwas foliowy. 

 

 

Okres okołoporodowy 

 

39 tyg. ciąży- 7 dzień życia 
po narodzinach 

 

 

• Niedotlenienie 

• Poród kleszczowy 

• Złamanie kości czaszki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieciństwo 

 

 

• Choroby wieku dziecięcego, np. powikłania odry, różyczki, świnki, 
ospy wietrznej itd., które mogą doprowadzić do podrażnień lub 
zapaleń mózgu bądź opon mózgowych. 

• Schorzenia górnych dróg oddechowych, np. nieżyt nosa, alergie, 
zapalenie gardła, migdałków i zapalenia zatok obocznych nosa 
mogą doprowadzić do zaburzenia czynności oddychania. 

• Upadki, urazy ciała, utrata przytomności itd. 

• Zatrucia w okresie dzieciństwa. 

• Niektóre leki zażywane przez dziecko systematycznie np. 
antybiotyki, cytostatyki, itp. 

• Wady zgryzu spowodowane przez np. długotrwałe karmienie 
dziecka mlekiem z butelki zamiast karmienia piersią może 
doprowadzić do zaburzenia czynności fizjologicznych narządu 
żucia, a tym samym do wad zgryzu, np. tyłozgryzu, tyłożuchwia, 
zwężenia szczęki, wysunięcia siekaczy górnych itd. 

• Zbyt długie karmienie dziecka pokarmami półpłynnymi, czyli tzw. 
papkami oraz zbyt późne wprowadzenie do jego diety pokarmów 
stałych może doprowadzić do nabycia przez dziecko niewłaściwych 
umiejętności żucia i do powstania wad zgryzu. 

• Nieprawidłowe układanie głowy niemowlęcia do snu (zbyt wysokie 
lub zbyt niskie) powoduje zmianę w ułożeniu żuchwy, co 
skutkować może przodożuchwiem lub tyłożuchwiem. 

• Nawykowe korzystanie ze smoczków uspokajających, gryzaków, 
również ssanie wargi, palca bądź przedmiotów może doprowadzić 
do przetrwałego dziecięcego ssania i w konsekwencji wad                               



w budowie aparatu artykulacyjnego, które przyczyniają się do 
powstawania wad wymowy. 

• Brak wygospodarowanego dla dziecka miejsca zabaw. 

• Brak zainteresowania rodziców dzieckiem, wspólnych zabaw, 
czytania książek, wspólnego spędzania czasu, rozmów, a także 
wspólnej nauki itd.  

• Wychowanie w domach dziecka. 

• Rozłąka z rodzicami, zwłaszcza z matką, spowodowana częstymi 
wyjazdami lub pracoholizmem ojca i matki. 

• Wady wymowy rodziców i niepoprawne zwracanie się do dziecka. 
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