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W ZESZYCIE

– Zachowania mowne pacjentów z zaburzeniami układu pozapiramidowego są deter-
minowane złożonymi patomechanizmami. Mają one charakter motoryczny, emocjonalny 
i poznawczy. W ich diagnozie i terapii ważna jest kompleksowa opieka.

– Opóźnienie rozwoju mowy i afazja rozwojowa są jednostkami nienormatywnego 
rozwoju mowy i języka małego dziecka. Różnicowanie tych jednostek wymaga długiego 
i szczegółowego badania logopedycznego.

– W wypadku dzieci z rozszczepem podniebienia i wargi szczególne znaczenie dla 
postępowania logopedycznego ma właściwy dobór ćwiczeń usprawniających narządy ar-
tykulacyjne i/lub ćwiczeń oddechowych.

– Nowe typy leków dla osób z chorobą Alzheimera, po zakończeniu ich prób klinicz-
nych, będą umożliwiały powrót pacjentów do względnej samodzielności poprzez pobudza-
nie odbudowy uszkodzonych funkcji mózgu.

– Grafetyka stanowi niezbędny składnik językoznawczych podstaw logopedii zarówno 
w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, pozwalając właściwie określić zaburzenia 
komunikacji językowej w piśmie.

– Wymowa spółgłoski bocznej [l] ma dwa warianty – zadziąsłowy i dziąsłowy, które 
należy uznać za równoprawne; wyniki tych badań mogą mieć zastosowanie w logopedii, 
zwłaszcza w diagnozie i terapii dyslalii.

– Nieprawidłowości w wymawianiu spółgłosek [ś, ź, ć, ʒ́] wśród studentów Uniwersy-
tetu Warszawskiego występują często, znajdując różnorakie uwarunkowania o charakte-
rze socjolingwistycznym.

– Rozwijanie słownictwa z jednoczesnym zintegrowaniem różnych struktur grama-
tycznych jest bardziej efektywne niż wprowadzanie słownictwa w izolacji, co pokazują 
założenia autorskiego programu terapii np. alalii czy afazji dziecięcej.

– Zintegrowana Skala Rozwoju jest narzędziem służącym do oceny rozwoju mowy 
dzieci słyszących, dzieci z wadą słuchu, dzieci po implantacji ślimakowej zarówno w od-
niesieniu do systemu języka polskiego, jak i innych języków.

***

Logopedia – terapia logopedyczna – badanie rozwoju mowy – dysfunkcje układu po-
zapiramidowego – niedokształcenie mowy pochodzenia korowego – opóźnienia w rozwoju 
mowy – afazja rozwojowa – profi laktyka przy rozszczepie podniebienia i wargi – choroba 
Alzheimera – rehabilitacja neurologopedyczna – afazja dziecięca – dyslalia – alalia – grafe-
tyka – fonetyka ogólna i kliniczna – wymowa głoski [l] – wymowa głosek miękkich denta-
lizowanych – skala rozwoju mowy.

Red.




