
MUTYZM

Mutyzm to zaburzenie kontaktu słownego ze względu na brak wypowiedzi słownych -

całkowity, lub brak wypowiedzi słownych w stosunku do danych osób lub w określonych

sytuacjach - wybiórczy.

Przyczyną mutyzmu może być:

 Uraz psychiczny

 Niektóre choroby psychiczne

 Organiczne uszkodzenie mózgu - spowodowane chorobami układu nerwowego lub

zażywaniem substancji psychoaktywnych

Mutyzm dzielimy na:

 Mutyzm całkowity - polega na całkowitym braku mowy u dziecka, przy rozumieniu

wypowiedzi innych ludzi. Dziecko porozumiewa się za pomocą gestów, może wydawać

dźwięki, krzyczeć. Mogą też występować zaburzenia przełykania lub łaknienia.

 Mutyzm sytuacyjny - ograniczenie lub brak mowy występuje w konkretnych sytuacjach

najczęściej dla dziecka stresujących Dziecko porozumiewa się wówczas za pomocą gestów

czy mimiki twarzy. Zazwyczaj pojawia się okresowo podczas adaptacji do nowych sytuacji

i mija, gdy dziecko oswoi się z daną sytuacją.

 Mutyzm wybiórczy - inaczej selektywny. Mówimy o nim w przypadku, gdy dziecko

wybiera sobie osoby, z którymi rozmawia - najczęściej są to osoby z bliskiej rodziny, a w

stosunku do reszty milczy. W przypadku konfrontacji z osobą wykluczoną, może reagować

osowieniem lub emocjonalnymi wybuchami.

Terapia mutyzmu polega przede wszystkim n okazaniu dziecku zrozumienia dla jego lęków i

chwaleniu wszystkich wysiłków i osiągnięć dziecka. Nie należy naciskać na dziecko, ani stawiać

mu żadnych oczekiwań. Należy natomiast zachęcać je do kontaktu i rozmowy, jak również

rozmawiać z nim o sytuacjach stresowych, przygotowując na nie. Rodzaj terapii musi zostać

dostosowany indywidualnie do każdego dziecka. Najlepiej by dziecko odbywało równolegle terapię

logopedyczną i psychologiczną.

WAŻNE! MUTYZM NIE JEST TOŻSAMY Z NIEŚMIAŁOŚCIĄ

Pomimo tego, że dzieci z mutyzmem mogą sprawiać wrażenia samotników, pozbawionych

uczuć, mają potrzebę akceptacji.
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