
	  Raná	  logopedická	  intervencia	  
	  	  
Preven3vna	  s5mulácia	  reči	  pre	  de5	  s	  rázštepom	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vo	  veku	  od	  6	  do	  36	  mesiacov	  
	  

Je	  to	  nová	  forma	  ranej	  logopedickej	  starostlivos6,	  ktorá	  umožňuje	  
predchádzať	  nesprávnemu	  vývinu	  reči	  dieťaťa	  s	  rázštepom.	  	  

Kedy	  sa	  objednať	  na	  prvé	  vyšetrenie?	  	  
	  
Vhodný	  začiatok	  intervencie	  je	  ešte	  pred	  tým,	  než	  dieťa	  začne	  tvoriť	  
prvé	  slová,	  alebo	  v	  období	  nástupu	  prvých	  slov	  teda	  okolo	  	  
9.	  –	  12.	  mesiaca	  života.	  	  	  
Prvé	  vyšetrenie	  vyvíjajúcej	  sa	  reči	  (džavotania	  a	  prekurzorov	  prvých	  
slov)	  je	  teda	  vhodné	  po	  9.	  mesiaci.	  Samotná	  s6mulácia	  reči	  sa	  potom	  
začne	  po	  operácii	  podnebia,	  okolo	  9.	  -‐	  12.	  mesiaca.	  	  
	  	  
Ak	  však	  máte	  podozrenie,	  že	  dieťa	  tvorí	  veľmi	  málo	  zvukov	  džavotania,	  
alebo	  sa	  vám	  jeho	  džavotanie	  zdá	  odlišné,	  prípadne	  máte	  iné	  obavy	  a	  
otázky,	  môžete	  sa	  objednať	  aj	  skôr,	  už	  od	  4.	  –	  6.	  mesiaca.	  
	  
Ak	  ste	  sa	  však	  o	  tejto	  starostlivos6	  dozvedeli	  neskôr,	  objednajte	  sa	  
kedykoľvek.	  	  
	  	  

Aký	  je	  cieľ	  ranej	  logopedickej	  intervencie?	  	  
	  
•  zis6ť,	  či	  sa	  reč	  vášho	  dieťaťa	  vyvíja	  normálne	  
•  predchádzať	  rozvoju	  nesprávnych	  rečových	  návykov,	  ktoré	  sa	  u	  deS	  
s	  rázštepom	  často	  vyskytujú	  a	  formujú	  sa	  práve	  v	  ranom	  veku	  

•  s6mulovať	  u	  dieťaťa	  rozvoj	  správnej	  reči	  	  	  
•  zis6ť,	  či	  je	  podnebie	  dieťaťa	  dostatočne	  funkčné	  pre	  reč	  a	  či	  dieťa	  
nepotrebuje	  ďalšiu	  operáciu	  na	  podnebí	  

Ako	  prebieha	  logopedická	  intervencia	  v	  takomto	  ranom	  veku?	  	  
	  
•  vyšetrenie	  reči	  sa	  opiera	  o	  spontánnu	  reč	  dieťaťa	  (zvuky	  alebo	  slová)	  počas	  voľnej	  hry	  s	  matkou	  
•  reč	  dieťaťa	  s6muluje	  matka,	  ktorú	  logopéd	  postupne	  naučí	  	  používať	  s6mulačné	  metódy	  počas	  
bežných	  hier	  s	  dieťaťom	  

•  6eto	  metódy	  sa	  podobajú	  na	  prirodzené	  stratégie,	  ktoré	  matky	  bežne	  používajú	  v	  komunikácii	  so	  
svojimi	  malými	  deťmi,	  sú	  však	  modifikované	  a	  zosilnené	  pre	  de6	  s	  rečovými	  ťažkosťami	  

•  matky	  si	  6eto	  metódy	  osvojujú	  ľahko	  a	  rýchlo	  
•  takáto	  intervencia	  v	  ranom	  veku	  je	  často	  veľmi	  účinná	  a	  zvyčajne	  vyžaduje	  menej	  úsilia	  ako	  
logopedická	  intervencia	  v	  neskoršom	  veku	  

Objednajte	  sa	  v	  Rázštepovej	  poradni	  na	  tel.:	  02/48	  234	  kl.	  805	  alebo	  v	  Logopedickej	  ambulancii	  na	  tel.:	  	  
02/	  48	  234	  kl.	  729.	  Logopédky:	  PhDr.	  Z.	  Oravkinová,	  PhD.	  a	  PhDr.	  S.	  Zacharová	  	  



Raná	  logopedická	  intervencia	  pre	  de5	  s	  rázštepom	  
	  	  
Raná	  logopedická	  intervencia	  je	  logopedická	  starostlivosť	  poskytovaná	  vo	  veľmi	  raných	  
obdobiach	  vývinu	  reči.	  U	  deS	  s	  rázštepom	  sa	  poskytuje	  vo	  veku	  od	  0	  -‐	  3	  rokov.	  	  
	  	  
Raná	  intervencia	  pre	  de6	  s	  rázštepom	  je	  nový	  moderný	  typ	  starostlivos6	  a	  	  poskytuje	  sa	  na	  
viacerých	  pracoviskách	  v	  USA	  a	  v	  Európe.	  Sú	  s	  ňou	  výborné	  skúsenos5.	  	  
	  	  
Program	  ranej	  intervencie	  pre	  de6	  s	  rázštepom	  sa	  spočiatku	  zameriava	  na	  matku	  (alebo	  oboch	  
rodičov)	  dieťaťa.	  	  Poskytuje	  im	  informácie	  o	  vývine,	  liečbe	  a	  reči	  deS	  s	  rázštepom	  tak,	  aby	  rodičia	  
vedeli	  neskôr	  pomôcť	  svojmu	  dieťaťu	  prekonávať	  jeho	  problémy.	  Neskôr	  (cca	  po	  9.	  –	  12.	  mesiaci)	  
sa	  program	  cielene	  zameriava	  na	  reč	  dieťaťa:	  diagnos6kujú	  sa	  jeho	  ťažkos6	  a	  zostavuje	  sa	  plán	  
terapie	  presne	  podľa	  toho,	  ako	  sa	  vyvíja	  jeho	  reč.	  	  
	  	  
Keďže	  raná	  intervencia	  sa	  zameriava	  na	  veľmi	  malé	  de6,	  pracuje	  sa	  v	  nej	  prostredníctvom	  
matky.	  Logopéd	  bude	  matku	  učiť	  používať	  rôzne	  stratégie	  a	  metódy,	  ktoré	  veľmi	  účinne	  
urýchľujú	  a	  usmerňujú	  vývin	  reči.	  
	  	  
Intervencia	  je	  veľmi	  účinná	  práve	  preto,	  že	  matka	  môže	  doma	  denne	  s6mulovať	  reč	  dieťaťa.	  Je	  
účinná	  aj	  preto,	  že	  je	  prirodzená:	  dieťa	  sa	  učí	  hovoriť	  doma,	  s	  blízkymi	  osobami	  a	  počas	  hry	  alebo	  
bežných	  činnosS.	  Vychádza	  sa	  z	  dávno	  známeho	  faktu,	  že	  de6	  sa	  učia	  hovoriť	  od	  svojich	  
najbližších,	  a	  to	  najmä	  od	  mamy.	  Okrem	  toho,	  de6	  sú	  v	  ranom	  veku	  v	  tzv.	  citlivom	  vývinovom	  
období	  pre	  reč:	  v	  tomto	  období	  má	  dieťa	  prirodzenú	  a	  silnú	  túžbu	  naučiť	  sa	  hovoriť	  
a	  dorozumievať	  s	  okolím.	  Netreba	  ho	  teda	  nijako	  zvlášť	  mo6vovať	  a	  vyvíjajúca	  sa	  reč	  je	  ešte	  
veľmi	  tvárna.	  	  
	  	  
Metódy	  ranej	  intervencie	  sa	  rodičia	  dokážu	  veľmi	  ľahko	  naučiť	  používať.	  Samotné	  metódy	  vznikli	  
skopírovaním	  prirodzeného	  správania	  ma6ek	  voči	  svojim	  malým	  deťom,	  keď	  ich	  učili	  hovoriť.	  
Väčšina	  metód	  bola	  potom	  prispôsobená	  tak,	  aby	  boli	  vhodnejšie	  a	  účinnejšie	  pre	  de6	  
s	  rázštepom	  a	  pre	  de6	  s	  ťažkosťami	  vo	  vývine	  reči.	  	  
	  	  
Raná	  intervencia	  sa	  u	  deS	  s	  rázštepom	  začína	  zvyčajne	  na	  konci	  obdobia	  džavotania	  (tesne	  pred	  
osvojením	  slov).	  Výskumy	  ukázali,	  že	  niektoré	  ťažkos6	  sa	  u	  deS	  s	  rázštepom	  objavujú	  už	  v	  tomto	  
období.	  Teraz	  je	  už	  zároveň	  možné	  začať	  prevenSvne	  pôsobenie	  tak,	  aby	  sa	  predišlo	  ich	  ustáleniu	  
v	  budúcej	  reči	  dieťaťa.	  V	  tomto	  období	  majú	  rodičia	  zároveň	  časový	  priestor	  na	  prečítanie	  
informačných	  materiálov	  tak,	  aby	  v	  období	  nástupu	  prvých	  slov	  dieťaťa	  už	  boli	  pripravení	  na	  
samotnú	  s6muláciu	  reči.	  	  
	  	  
Raná	  intervencia	  trvá	  u	  každého	  dieťaťa	  rôzne	  dlho.	  	  Ukončí	  sa	  vtedy,	  keď	  dieťa	  hovorí	  tak,	  ako	  
iné	  zdravé	  de6	  v	  jeho	  veku	  a	  keď	  vieme,	  že	  mu	  už	  nehrozia	  žiadne	  riziká	  vo	  vývine	  reči.	  Pre	  
niektoré	  de6	  stačí	  pár	  stretnuS	  za	  účelom	  monitoringu	  reči	  a	  poskytnu6a	  rád	  a	  informácií.	  Pre	  
iné	  de6	  však	  intervencia	  môže	  byť	  dlhšia	  a	  intenzívnejšia.	  	  


