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Czasem zm-Ghla Sw 26trwia- ani drgnie i nie wydusi z siebie slowa. Chod w
domu moze byd najbardziej rozgadanym dzieckiem na Swiecie. O mutyzmitl

wybi6rczym opowiada Mana I(uich, mama 6-letniego Dawida

Ani ,,dzief dobry", ani ,,proszg" nie powie. Jak Pani wychowuje to dziecko'/!

Czgsto Pani to slyszy?

Ludzie mySl4, ze Dawid jest nieSmialy 1ub 21e wychowany. Nie odzywa sig, nie

odpowiada na pytania. Kiedyd starszy panna ulicy powiedzial,2e chyba bar:dzo

syna bijemy, skoro nie potrafi sig odezwa6. To nie s4 najprzyjemniejsze reakcje

dla rodzica, ale trzeba sig z nimi zmreuy6. A najgorsze jest to, ze dziecko tcr

wszystko rozumie, choi nic na to nie m6wi.

Kiedy zauwa2ylaPani,2e syn nie m6wi?

Dawid zawsze byl zywym, wesolym dzieckiem i w domu m6wil bardzo du:!o.

W lrontaktach z osobami obcymi byl jednak wycofany. Mialtrzy ip61 roku, gdy

zaczql uczgszczac do przedszkola i chodzil tam bardzo chgtnie. Byl tam

traktowany jako dziecko nieSmiale, namawiano go do m6wienia, a on bra.l

udziat tylko w tych zabawach, kt6re m6wienia nie wymagaly. Do tego doszly

b61e somatyczne. PrzeprowadziliSmy wszelkie moZliwe badania, kt6re

wykluczyly j akieko lwiek prob lemy zdrowotne. ZaczEliSmy s zuka6 pny czy ny
jego niem6wienia.

Nie jest latwo wpaS6 nato,2e to moze byi mutyzm wybi6rczy. Sama nazwzL

brzmi egzotycznte.

Przypadkowo w telewizji zobaczylam urywek rozmowy o mutyzmie. To by,to

jak olSnienie, bo ktoii tam opowiadal o moim dziecku! ZaczgLam szukai w
internecie informacji na ten temat. Natknglam siE na strong stowarzyszenia, do

kt6rego teraznal.e2g - mutyzm.org.pl., na kI6rej znalazlam mn6stwo informacji.
I wszystko pokrywalo sig z zachowaniem mojego syna. Dlatego rozpoczgliilmy
proces diagnostyczny: konsultacje psychologiczn1, pedagogicznq,

logopedyczn4 i najwazniejsz4 - psychiattyczn1, gdzie potwierdzony zostal

mutyzm wybi6rczy.

Pani syn przelawial wczeSniej zachowania, kt6re mogloby wskazywa6 na to

zabwzenie? SpecjaliSci m6wi4 o ssaniu pa\ca, obgryzaniu paznokci czy

dotykaniu wlos6w - rzeczach wskazuj4cych na stres.

W przedszkolu ssal rgkawy, to byl znak, 2e coS sig dzieje. Poza tym Dawid rma

te2 nadwra2liwo66 dotykow4, nie lubi byi dotykany, przylulany i calowany.

Dla mamy to musi by6 trudne...



Jest cig2ko. Wypracowujemy zato inne zachowanta. Zamiast buziak6w np.

robi my nosl<i-eskimoski.

W jakich sytuacjach Dawid zamyka sig w sobie i nie m6wi?

Osoby z mutyzmem wybi6rczym zwykle swobodnie komunikuj4 sig w donLu,

gdzie czujy sig pewnie. W pozostalych sytuacjach spolecznych, kiedy to

m6wienie jest oczekiwane, zamykajq sig. Zaciska im sig krtari, zastygalwarz,

nie s4 w stanie sig poruszy6 ani wyda6 z siebie zadnego dZwigku.

Zastanawiala sig Pani, sk4d to zabvrzenie sig wziglo? W literaturze m6wi sig o

czynnikach genetycznych, a1e teL silnym stresie zwi4zanym np. z rozwodent

rodzic6w czy nawet zgubieniem sig dziecka w skiepie.

Dawid zawsze byl wycofany w kontaktach z obcymi. My6lg, 2ewyjazdlaty za

granicg do pracy i p6jScie do przedszkola w jednym czasie moglo spowodo'wa6

tak4 reakcjg.

Zastanawiala sig Pani, czy mogla zrobii coS, by do tego nie doszlo?

Nie rozwodzg sig nad powodami. CoS wyst4pilo, nie jestem w stanie cofnqi,

czasu i zmienil biegu wydarzeii. Najwazniejsze jest d1a mnie wyeliminowanie

czynnik6w podtrzymuj4cych mutyzm wybi6rczy. Nawet tak niewinna zach<1la

jak ,,powiesz dzisiaj co5 do mnie" jest presj4 wywieran1na dziecko. W tej

chwili terapia dziaLana tyle dobrze, 2e slyszg skargi na syna, bo w przedszkolu

rozrabia,przeszl<adza w zajgciach, czuje sig tam pewnie. Tojest efekt pracy

nas, rodzic6w, Dawida i nauczycieli. Do swobodnego m6wienia jest dziesig6

krok6w, Dawid w przedszkolu jest na 6smym.

Terapia polega nabatdzo malych krokach.

To stopniowe wygaszanie bod1cow, czyli konfrontacji z Iym, czego dzieckc, sig

boi. Jeili boi sig robic zakupy, to pierwszym krokiem jest polozenie towaru na

ladzie,za kilka dni mo2ebyd to podanie pieni4zka czy odebranie paragonu.

Potem przychodzi czas na kontakt wzrokowy czy uSmiech, a na kofcu na

slowa.

Chorym na mutyzm wybi6rczy najtrudniej powiedzie6 ,,proszQf i ,,dzigkujg",
prawda?

Dzieci dobrze wiedz4, 2e tych pigciu magicznych s16w: dzief dobry, do

widzenia, proszg, dzigkujg, przepraszam ludzie od nich oczekuj4. A one boj4 sig

je wypowiedziel.Mutyzm wybi6rczy to nie tylko lgk przed samym

m6wieniem, ale teL przed byciem slyszanym, a nawet widzianym podczas

m6wienia.



Nierozpoznanie 1ub zbytp6Lne zdiagnozowanie tej choroby moze mlec

powaZne konsekwencje. Nastolatek mo2etzna6,2e nikt mu nie pomoze i

zamknqt sig ,,na amen".

Zaburzenie to wystgpuje rnigdzy 2 a 5 rokiem 2ycia.W naszych warunkach

diagnozowane jest najczgSciej migdzy 8 a 12 rokiem, a im wczeSniej podejmie

sig kroki terapeutyczne, tym szybciej dziecko wychodzi z niem6wienia. Gdy sig

ono utrwali, to pracuje sig cigzko. Poza tym dziecko bezterapti moze popaSd w

fobig spoleczn4, tzolacjg. Diagnozg Dawida dostaiiiimy rok temu, po feriactL

zaczqlilmy sig stosowa6 do zaleceh terapii (r-ny i przedszkole) ijuz wiosn4 pani

z pr zedszkola po wiedziala: o dezw al. s i g ! Powiedzi al,,p ilka" !

Wbrew pozorom to trudny moment dla opiekun6w, bo nie wolno w6wczas

okaza1 rado6ci z tych sl6w.

M6wienie jest czymS normalnym, wigc nie mozemy sig cieszyi. Ta radoSd

znowu bylaby presj4.

Pani zdaniem nauczyciele w przedszkolach i szkolach maj4 dostateczn4 wiedzg,

by diagnozow ac Iak rzadkie choroby j ak mutyzm wybiorczy?

W przedszkolu nauczycielka Dawida chodzila struta, pr6bowala go zachgcil do

m6wienia, wigc wsp6lnie szukaly6my przyczyny. Gdy powiedzialam jej o
programie, kt6ry widzialam, stwierdzila,2e gdzie{ o tym slyszala - wsp6lnie

szukaly6my informacji. Okazuje sig, 2e na zaburzenie to cierpi siedem os6b na

tysi4c. W przedszkolu Dawida jest dziewczynka, kt6ra prawdopodobnie ma

mutyzm. Generalnie SwiadomoS6 na temat mutyzmu wybi6rczego jest niskeL,

ale to sig zmienia. W poradni psychologiczno-pedagogicznej jest grupa

wsparcia d1a rodzic6w dzieci z mutyzmem wybi6rczym, ja mam grupg wsprrcia

w Pile.

Przedszkole Publiczne nr 1 w Zlotowie podjglo rgkawicg i nie bagatelizuje l.ego

problemu, prawda?

W ubieglym roku przyst4pito ono do projektu organizowanego przez Polskie

Towarzystwo Mutyzmu Wybi6rczego pn. Przedszkole pelne zrozumienia, pod

honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Wszyscy pracownicy zostali

przeszkoleni, jak zachowywa6 sig i jak pracowac z dzielmt z mutyzrnem

wybi6rczym. Przedszkole ma na to stosowny certyfikat.

Ma Pani 6wiadomoS6, ze poniek4d przeciera szlak innym rodzicom, kt6rzy

mogq borykac siq tym probJernem?

Najwazniejsze jest dobro dzieci. Prowadzimy grupy wsparcia na Facebooku, do

kt6rych naleZy blisko 5 tys. os6b z calej Polski, doradzamy, pomagamy. Bo

nawet w poradniach czgsto nie wiedz4, jak pracowa6 z dziecmi chorymi na



mutyzm wybi6rczy, a im wigcej os6b to wie, tym szybciej dzieci bgd4

diagnozowane, leczone i zacznq m6wi6.

Problem w tym, 2e zmulyzmu wybi6rczego sig nie wyrasta.

W og6le z zaburzen lgkowych sig nie wyrasta. Lgk moLna oswoi6, ale zaws'ze

istnieje ryzylco,2e on wr6ci. Dawid jest zawodnikiem akademii pilkarskiej, w
pewnym zacz$ momencie m6wi6 do dzieci, a nawet do trenera, jednak nasz:a

wakacyjna kontuzja spowodowala, 2e dlugo bylwyl4czony z trening6w, a gdy

po powrocie uslyszal w szatni ,,a Dawid nie m6wi" to zrobil krok w tyl, znowu

nie komunikuje sig tam werbalnie,

Z czasem powinien uczy6 sig, jak radzi| sobie ze stresem i przekladac sukcesy

odnoszone wjednej sytuacji czy grupie na inne, tak?

Dokladnie. Corczrzadziej w sytuacji stresowej widzg,jak robi z6lwika. To

postawa z gtowq w ramionach, wzrokiem wbitym w ziemig, kompletny parctliL.

Pomaga w tym zasada pigciu sekund.Ltczymy od l2I do 125, to dokladnie 5 s.

Dajemy dziecku ten czas, by odblokowalokrtan, delikatnie wzigLo oddech i
sprobowalo odpowiedziec.

Nalezy zadawac mu pytania zarnknigte.

By mogio udzieli6 odpowiedzi np. kiwnigciem glow4. To samo z zasadq

tr6jk4ta. Pytarny dziecko o co6, a je51i sig nie odezwie, to odpowiada inna bliska

osoba. Dzigki takim prostym rzeczommozna p6j56 dalej. To s4 te male kroki.

Czego nauczylaPani4 choroba syna i codziennawalka z ni4?

CierpliwoSci. Poza tym nie uwazam tego za jakql tragedig. Jest problem i tr:zeba

dziecku pom6c - od tego s4 rodzice.

Czgsto teZ rodzeristwo. Czytalem o dziewczynce, kt6ra w rozmowie z

psychologiem poslugiwala sig siostr4. Odpowiedzi na pytania szeptala jej do

ucha.

Szept nie jest m6wieniem, nale|y go unikai. JeLeli dziecko szepcze podczas

terapii, to jest bl4d. Faktycznie czgsto dzieci szukaj4 kogo6, przez kogo mop;4

sig wypowiadai. Dawid IeZ mial takiego kolegg. Nie mozna na to pozwo1i6,

trzeba temu koledze wytlumaczy(,2e dziecko zmutyzmem wybi6rczym urrLie

m6wic, nie wolno go wyrgczac. Nasz starszy syn to wlaSnie robil z Dawidern,

gdy jeszcze nie wiedzieli5my, jak pracowad. Potem starszy syn jeLdzll zrami
do psychologa, dzigki niemu terapia posuwala sig mocno do przodu, bo zabieral

brata do swoich ko1eg6w, oni przychodzili do nas, szliSmy do szkoly po Wojtka,

wigc Dawid mial stycznoSc znieznanymi osobami i miejscarni.



zasranawia sig Pani czasem nad p6jsciem z Dawidem w nowe mieisce? To dla
niego stres.

Na pocz4tku tego unikali6my, czyli popelnilismy jeden z grzech6w g16wnych.
unikanie spotykania nowych ludzi pogtgbia problem, dlatego trzebawych<tdzil
do kina, na basen. Trzebatrochg wystawia6 dziecko, bo ono musi mierzyi sig z
problemem, choi dzieci z muryzmemwybi6rczym nie iubi4 by6 zaskakiwaLne.
Nasi znajomi np. wiedz4, Le musz4nas, a wlaSciwie Dawida, uprzedzil o
swoj ej wizycie.

Wie Pani tak duzo na temat mutyzmu wybi6rczego , Ze moglaby pani pomaga6
innym rodzicom. My6lala Pani o tym?
Kiedy6 chcialam zostai psychologiem, ale poszlam na ekonomig, p6hniej
handel. Myslg, 2e ju|pomagam innym zwigkszai4c swiadomo66 natemattej
choroby. Na ten moment mi to wystarczy.
Rozmawi al N,ukasz Oplatek
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