
 

 

 

Niedosłuchy wrodzone i nabyte 

 
 Prawidłowy rozwój głosu i mowy oraz opanowanie przez dziecko odpowiednich form 

językowych jest uzależnione między innymi od sprawnie działającego narządu słuchu. 

 

Każdy ubytek słuchu w wieku dziecięcym wpływa w sposób negatywny na rozwój mowy, 

zachowania, intelektu, zaburza czynności poznawcze i psychiczne. Z tego powodu każde, nawet 

niewielkie upośledzenie słuchu powinno być jak najwcześniej rozpoznane, odpowiednio leczone i 

rehabilitowane. U dzieci niedosłyszących bądź głuchych od urodzenia rozwój mowy jest bardzo 

zaburzony i znacznie opóźniony. Oczywiście wielkość tych zaburzeń związana jest z głębokością 

niedosłuchu i jego charakterem. 

 

Zaburzenia słuchu w wieku dziecięcym mogą być spowodowane czynnikami dziedzicznymi i 

wadami rozwojowymi genetycznie uwarunkowanymi. Niedosłuch może wówczas występować jako 

jedyne zaburzenie, ale najczęściej występuje w połączeniu z wadami wrodzonymi w obrębie 

twarzoczaszki, z wadami wrodzonymi narządu wzroku, serca, bądź ośrodkowego układu nerwowego. 

 

Drugą dużą grupę stanowią głuchoty lub niedosłuchy wrodzone. Przyczyną ich mogą być między 

innymi choroby matki w czasie ciąży wywołane przez infekcje wirusowe. Najbardziej niebezpieczne 

dla narządu słuchu są zakażenia w pierwszych czterech miesiącach ciąży. Uszkodzenie słuchu może 

spowodować wirus opryszczki, ospy wietrznej, świnki, grypy a także różyczki. Również takie 

schorzenia matki w okresie ciąży jak cukrzyca i choroby nerek mogą powodować uszkodzenie 

słuchu. Jednak najczęściej i najpoważniej narząd słuchu uszkadza różyczka. 

 

Trzecia grupa to głuchota lub niedosłuch nabyte w okresie okołoporodowym i bezpośrednio po 

porodzie. Przyczyną jej może być niedotlenienie okołoporodowe, uraz okołoporodowy, niezgodność 

czynnika Rh lub grup głównych krwi, niska waga urodzeniowa bądź żółtaczka poporodowa. W 

okresie wczesnego dzieciństwa największe znaczenie dla powstania niedosłuchu mają: choroby 

zakaźne (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, świnka, odra, opryszczka), choroby zapalne i stany 

zrostowe w uchu środkowym, nieżyty (przewlekły nieżyt trąbki słuchowej) , urazy, choroby 

przewlekłe (cukrzyca, choroby nerek, niedoczynność tarczycy). 

 

Korzyści jakie płyną z wczesnego rozpoznania ubytku słuchu (najlepiej między 3 a 6 miesiącem 

życia) są bardzo istotne. Wczesne założenie aparatów słuchowych oraz natychmiastowe rozpoczęcie 

rehabilitacji słuchu i mowy pozwalają wielu dzieciom na niemal całkowicie prawidłowy ich rozwój. 
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