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1. Ogólna ocena sytuacji w dziedzinie neurologopedii 

Neurologopedia jest nową, intensywnie rozwijającą się, dziedziną nauki mającą zastosowanie 
w ochronie zdrowia. Formalnie, jako osobna, obok surdologopedii, specjalizacja 
wyodrębniona została z logopedii w 1995 roku, natomiast ostatnie prace nad zasadami 
uzyskiwania przez logopedów tytułu specjalisty w zakresie neurologopedii zostały 
zakończone w 2010 r. wraz z wprowadzeniem zaktualizowanego programu specjalizacji w 
neurologopedii dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku logopedia. 
Specjalizację zawodową w tej dziedzinie zdobywają logopedzi zatrudnieni w strukturach 
służby zdrowia.  Do tej pory jedynie 26 osób w Polsce otrzymało tytuł specjalisty w tej 
dziedzinie (w tym 9 na zasadzie powierzenia obowiązków), pieczę nad specjalizacją w 
zakresie neurologopedii do lipca 2011 roku pełnił Krajowy Konsultant w dziedzinie audiologii 
i foniatrii. Stanowisko konsultanta krajowego w neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia 
zostało utworzone w połowie 2011 roku, po czym w połowie sierpnia 2011 Centrum 
Egzaminów Medycznych powołało konsultanta krajowego w dziedzinie neurologopedii na 
Przewodniczącą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Egzaminu Specjalizacyjnego w 
dziedzinie Neurologopedii oraz do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie 
Surdologopedii.  

W Polsce zadania związane z opieką neurologopedyczną realizowane są w systemie 
lecznictwa ambulatoryjnego, dziennego i stacjonarnego w zakresie logopedii oraz zakresów 
pokrewnych. Świadczenia logopedyczne dla dzieci i dorosłych hospitalizowanych na 
oddziałach szpitalnych stanowią element uzupełniający leczenie. 
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Załącznik 1.  Neurologopedia oraz zakresy pełniące podobną funkcję 
 

Lp. Typ lecznictwa Nazwa zakresu świadczeń 

1.  Ambulatoryjne Świadczenia w zakresie logopedii 

Świadczenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży 

2.  Dzienne Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w 
ośrodku/oddziale dziennym 

Rehabilitacja słuchu i mowy 

3.  Stacjonarne Neurologia – hospitalizacja 

Rehabilitacja neurologiczna 

Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-
leczniczym 

 
 

2. Działalność konsultanta krajowego w dziedzinie neurologopedii 

W związku z realizacją zadań konsultantów krajowych w ochronie zdrowia w myśl ustawy z 
dnia 6 listopada 2008 roku, Art. 10 (Dz. U. z 31 marca 2009 nr 52 poz. 419), plany działalności 
konsultanta krajowego w dziedzinie neurologopedii obejmowały w pierwszym okresie po 
objęciu funkcji następujący zakres: 

a. Tworzenie struktur – wnioskowanie do Wojewodów o powołanie konsultantów 
wojewódzkich w dziedzinie neurologopedii; 

W związku z powołaniem dnia 21 lipca 2011 roku przez Ministra Zdrowia stanowiska 
konsultanta krajowego w dziedzinie neurologopedii oraz realizowaniem Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2007-2015, którego cele strategiczne wymagają stosowania 
najlepszej wiedzy i praktyk, także w neurologopedii, zwrócono się z wnioskiem do wszystkich 
Wojewodów o wszczęcie procedur powoływania konsultantów wojewódzkich w 
neurologopedii w trybie i na zasadach określonych ustawą z 8 listopada 2008 roku o 
konsultantach w ochronie zdrowia. 

W odpowiedzi uzyskano informacje, że w czterech województwach: pomorskim, 
wielkopolskim, łódzkim oraz kujawsko-pomorskim rozpoczęły się działania związane z 
powołaniem konsultantów wojewódzkich w dziedzinie neurologopedii, w ośmiu 
województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, 
podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, ze względu na rozdysponowanie 
środków na 2011 r. i brak rezerw w budżecie województwa, odmówiono powołania 
konsultantów wojewódzkich i zadeklarowano ponowne rozpatrzenie wniosku w późniejszym 
terminie: bliżej nieokreślonym (w dwu województwach) w roku 2012 (w czterech 
województwach) lub 2013 (w dwu województwach), w dwu województwach: podlaskim i 
warmińsko-mazurskim odmówiono możliwości powołania konsultantów wojewódzkich w 
dziedzinie neurologopedii, powierzając zadania z zakresu neurologopedii konsultantom 
pokrewnych dziedzin, z dwu województw: śląskiego i zachodniopomorskiego nie uzyskano 
żadnej odpowiedzi. W związku z istniejącym stanem rzeczy, zaplanowano ponowne wysłanie 
w roku 2012 wniosków do 12 Urzędów Wojewódzkich o powołanie konsultantów 
wojewódzkich w dziedzinie neurologopedii. 
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Załącznik nr 2. Stanowiska Wojewodów w sprawie powołania Konsultantów wojewódzkich w 
dziedzinie neurologopedii 
 

Lp. Województwo Decyzja Wojewody Zamierzenia 

1. Dolnośląskie Odmowa – brak środków na 2011 i 2012 r., 
ewentualne działania mogą być podjęte od 
2013 r. 

Ponowna prośba o 
powołanie konsultanta 
wojewódzkiego w 2013 r. 

2. Kujawsko-
Pomorskie 

Wszczęto procedury powołania konsultanta 
wojewódzkiego, zwrócono się o 
zaopiniowanie kandydatur 

Deklaracja zaopiniowania 
kandydata na konsultanta 
wojewódzkiego 

3. Lubelskie Odmowa – brak środków na 2011 r., 
planowane powołanie konsultanta w 
przyszłości 

Ponowna prośba o 
powołanie konsultanta 
wojewódzkiego w 2012 r. 

4. Lubuskie Odmowa – brak środków na 2011 r., 
wniosek ma zostać rozpatrzony w kolejnym 
roku 

Ponowna prośba o 
powołanie konsultanta 
wojewódzkiego w 2012 r. 

5.  Łódzkie Wszczęto procedury powołania konsultanta 
wojewódzkiego 

Deklaracja zaopiniowania 
kandydata na konsultanta 
wojewódzkiego 

6. Małopolskie Odmowa – brak środków na 2011 i 2012 r. Ponowna prośba o 
powołanie konsultanta 
wojewódzkiego w 2013 r. 

7. Mazowieckie Odmowa – brak środków na 2011 r., 
planowane powołanie konsultanta w 2012 r. 

Ponowna prośba o 
powołanie konsultanta 
wojewódzkiego w 2012 r. 

8. Opolskie Odmowa – brak środków na 2011 r., 
ponowne rozparzenie wniosku o powołanie 
konsultanta w 2012 r. 

Ponowna prośba o 
powołanie konsultanta 
wojewódzkiego w 2012 r. 

9. Podkarpackie Odmowa – brak środków, wniosek zostanie 
rozpatrzony w późniejszym czasie 

Ponowna prośba o 
powołanie konsultanta 
wojewódzkiego w 2012 r. 

10. Podlaskie Odmowa – zadania konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie neurologopedii 
mają realizować konsultanci pokrewnych 
specjalności – z dziedziny audiologii i 
foniatrii 

Ponowna prośba o 
powołanie osobnego 
konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie neurologopedii 
w 2012 r. 

11. Pomorskie Wszczęto procedury powołania konsultanta 
krajowego, zwrócono się o zaopiniowanie 
kandydatur 

Pozytywnie zaopiniowano 
kandydaturę dr Katarzyny 
Kaczorowskiej-Bray 

12. Śląskie Brak odpowiedzi Ponowna prośba o 
powołanie konsultanta 
wojewódzkiego w 2012 r. 

13. Świętokrzyskie Odmowa – brak środków, wniosek zostanie 
rozpatrzony w przyszłości 

Ponowna prośba o 
powołanie konsultanta 
wojewódzkiego od 2012 r. 

14. Warmińsko-
Mazurskie 

Odmowa – zadania konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie neurologopedii 
mają realizować konsultanci pokrewnych 
specjalności 

Ponowna prośba o 
powołanie osobnego 
konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie neurologopedii 
od 2012 r. 
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15. Wielkopolskie Wszczęto procedury powołania konsultanta 
krajowego, zwrócono się o wskazanie 
kandydatur do ZG Polskiego Towarzystwa 
Logopedycznego i Wielkopolskiego Oddziału 
Polskiego Związku Logopedów o 
zaopiniowanie kandydatur 

 

16. Zachodnio-
pomorskie 

Brak odpowiedzi Ponowna prośba o 
powołanie konsultanta 
wojewódzkiego od 2012 r. 

 

b. Wykonywanie zadań opiniotwórczych, doradczych i kontrolnych dla organów 
administracji rządowej, podmiotów: 

Wobec konieczności przygotowania analizy obecnego stanu w zakresie dostępności do 
świadczeń zdrowotnych, w tym liczby specjalistów w poszczególnych województwach, 
zwrócono się z prośbą do wszystkich Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu 
Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

• Jaka jest dostępność świadczeń z zakresu neurologopedii dla dzieci oraz dorosłych z 
zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym? 

• Ilu specjalistów zawarło umowy z poszczególnymi Oddziałami Wojewódzkimi NFZ na 
świadczenie usług medycznych (wykonywanych ambulatoryjnie) z zakresu 
neurologopedii? 

• Ile podmiotów (wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych) zawarło umowy z 
poszczególnymi Oddziałami Wojewódzkimi NFZ na świadczenie usług medycznych 
(wykonywanych nieambulatoryjnie) z zakresu neurologopedii? 

• Jaka jest liczba usług medycznych z zakresu neurologopedii niezabezpieczonych 
umowami zawartymi z poszczególnymi Oddziałami Wojewódzkimi NFZ? 

• Z jaką liczbą logopedów oraz neurologopedów specjalistów zawarto w roku 2011  w 
poszczególnych Oddziałach NFZ umowy na świadczenie usług medycznych? 

Analiza danych wykazała, że w 2011 roku na terenie Polski w poradniach logopedycznych 
świadczeń kontraktowanych z NFZ udziela 1 171 logopedów, 25 nauczycieli logopedów i 8 
surdologopedów. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zawiera oddzielnych umów na świadczenia 
opieki zdrowotnej z zakresu neurologopedii. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2009 r. nr 139, poz. 1142 z późn. zmianami) przedmiotem 
umów są świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie logopedii, a nie 
neurologopedii. Zgodnie z zał. nr 1 do cytowanego wyżej rozporządzenia, świadczeń tych 
mogą udzielać: 

a) specjalista w dziedzinie neurologopedii, lub 

b) osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia, 
obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w 
zakresie logopedii, lub 

c) osoba, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła 
studia podyplomowe z logopedii, obejmujące co najmniej 600 godzin 
kształcenia w zakresie logopedii. 
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W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa posiadanie specjalizacji z zakresu 
neurologopedii nie jest wymogiem koniecznym do zawarcia umowy z NFZ w zakresie 
poradnictwa neurologopedycznego. Zarówno dzieci jak i dorośli z zaburzeniami mowy o 
podłożu neurologicznym mogą korzystać ze świadczeń w każdej poradni logopedycznej 
działającej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia medyczne udzielane są 
również przez logopedów w zakresie rehabilitacji leczniczej bądź leczenia szpitalnego na 
oddziałach neurologicznych.  

Wskaźnik zabezpieczenia świadczeń logopedycznych kontraktowanych w Polsce przez NFZ 
wynosi średnio 1 230 pkt. na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik dostępności do świadczeń 
logopedycznych, np. w województwie śląskim wynosi 26,04 (liczba świadczeń 
logopedycznych trwających co najmniej 30 minut na 1 tys. mieszkańców), z czego np. w 
województwie podkarpackim świadczenie trwające nie krócej niż 30 minut rozliczane jest za 
4 pkt., natomiast świadczenie wykonywane w domu pacjenta – rozliczane jest za 7,5 pkt.  

Ocena potrzeb kadrowych w dziedzinie neurologopedii i dostępność pacjentów do świadczeń 
specjalistycznych z zakresu diagnozy i terapii neurologopedycznej w ramach działalności 
Narodowego Funduszu Zdrowia na terenie poszczególnych województw nie jest pełna. 
Niektóre Wojewódzkie Oddziały NFZ nie udzieliły odpowiedzi na przesłane pytania, a brak 
konsultantów wojewódzkich w dziedzinie neurologopedii uniemożliwiał dokładny ogląd 
stanu opieki neurologopedycznej na terenie poszczególnych województw. 

Załącznik nr 3. Stan świadczeń z zakresu logopedii realizowanych w ramach NFZ w poszczególnych 
województwach w roku 2011:  

Lp.  
Nazwa Oddziału NFZ 

Liczba świadczeniodawców, którzy 
zakontraktowali z NFZ usługi 

specjalistyczne z zakresu logopedii 

 
Uwagi o dostępności 

do świadczeń 
Liczba 

jednostek 
Liczba 

logopedów 

1. Dolnośląski OW NFZ 73 Brak danych z 
Oddziału NFZ 

Brak danych z Oddziału 
NFZ 

2. Kujawsko-Pomorski OW 
NFZ 

50 Brak danych z 
Oddziału NFZ 

Brak danych z Oddziału 
NFZ 

3. Lubelski OW NFZ 41 144 Brak danych z Oddziału 
NFZ 

4. Lubuski OW NFZ 25 55 Świadczenia 
zabezpieczone na 
planowanym poziomie 

5.  Łódzki OW NFZ 44  Brak danych z Oddziału 
NFZ 

6. Małopolski OW NFZ 40 238 W dwu powiatach nie 
zabezpieczono 
świadczeń z zakresu 
logopedii 

7. Mazowiecki OW NFZ 70 157 W 14 powiatach brak 
jest placówek 
medycznych do 
udzielania świadczeń z 
zakresu logopedii 
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8. Opolski OW NFZ 12 Brak danych z 
Oddziału NFZ 

Brak danych z Oddziału 
NFZ 

9. Podkarpacki OW NFZ 45 104 W większości poradni 
nie odnotowuje się 
kolejek oczekujących, w 
kilku poradniach na 
świadczenie oczekuje 
się do 30 dni 

10. Podlaski OW NFZ 14 26 Brak danych z Oddziału 
NFZ 

11. Pomorski OW NFZ 39 69 Świadczenia 
zabezpieczone na 
planowanym poziomie 

12. Śląski OW NFZ 76 161 Świadczenia 
zabezpieczone, 
wykorzystano 85% 
świadczeń 
zaplanowanych na III 
kwartał 2011 roku 

13. Świętokrzyski OW NFZ 27 52 Brak danych z Oddziału 
NFZ 

14. Warmińsko-Mazurski OW 
NFZ 

76 133 Brak danych z Oddziału 
NFZ 

15. Wielkopolski OW NFZ 100 Brak danych z 
Oddziału NFZ 

Brak danych z Oddziału 
NFZ 

16. Zachodnio-pomorski OW 
NFZ 

30 142 Brak danych z Oddziału 
NFZ 

Suma 766 Niepełne dane Brak danych z 
Oddziałów NFZ 

 

Świadczenia logopedyczne kontraktowane przez NFZ udzielane są świadczeniobiorcom 
należącym do wszystkich kategorii wiekowych. Dane z Małopolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ wykazują niezbicie, że kategorią najczęściej poddawaną świadczeniom 
logopedycznym w ramach opieki zdrowotnej są dzieci w wieku 5 i 6 lat (odpowiednio 16% i 
15% wszystkich pacjentów). Sumarycznie, dzieci do lat 18 stanowią w tym województwie 
89% wszystkich) świadczeniobiorców, a osoby powyżej 18 roku życia jedynie 11%.  

Wśród sprawozdawanych rozpoznań wg ICD-10, które stanowiły 96% wszystkich rozpoznań 
zawartych w sprawozdaniu, w okresie styczeń-wrzesień 2011 na terenie województwa 
małopolskiego wśród 20 najczęściej występujących (lub z którymi dany pacjent zgłaszał się 
wielokrotnie) były następujące: 

Załącznik nr 3.  Struktura zaburzeń mowy najczęściej sprawozdawanych w województwie 
małopolskim w okresie styczeń-wrzesień 2011. 

Lp. Rozpoznanie 
główne 

Nazwa rozpoznania Częstość sprawo-
zdawania w % 
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1. F.80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka 46.58% 

2. F.80.0 Specyficzne zaburzenia artykulacji  11,87% 

3. R.62  Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju 
fizjologicznego 

8,59% 

4. R.47 Zaburzenia mowy nigdzie nie sklasyfikowane 4,76% 

5.  H.90 Głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa 
(odbiorcza) 

4,44% 

6. I.69 Następstwa chorób naczyń mózgowych 3,65% 

7. F.80.1 Zaburzenia ekspresji mowy 2,8% 

8. H.90. Głuchota czuciowo-nerwowa obustronna 1,81% 

9. F.80.8 Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka 1.70% 

10. F.83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe 1,50% 

11. R.47 Dysfazja i afazja 1,44% 

12. I.69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego 1,12% 

13. H.91.9  Ubytek słuchu, nie określony 1.07% 

14. F.98 Inne zaburzenia zachowania i emocji 
rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w 
wieku młodzieńczym 

0,96% 

15. Q.90 Zespół Downa 0,84% 

16. Q.37 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem 
wargi 

0,80% 

17. G.80 Dziecięce porażenie mózgowe 0,71% 

18. F.70 Upośledzenie umysłowe lekkie 0,65% 

19. F.98.5 Jąkanie (zacinanie się) 0,58% 

20. Q.35 Rozszczep podniebienia 0,48% 

 

Analiza powyższych danych wykazuje, że najczęściej opiece logopedycznej w ramach NFZ na 
terenie województwa małopolskiego są jednostki patologii mowy związane w wiekiem 
rozwojowym, w niewielkim stopniu realizowana jest opieka logopedyczna nad osobami 
dorosłymi, u których na skutek nabytych uszkodzeń mózgu lub/i procesów 
neurodegeneracyjnych dochodzi do utraty sprawności językowych i/lub komunikacyjnych. 
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Jest to tendencja obserwowana na terenie całego kraju. W Polsce według raportu zespołu 
ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu (NPPiLUM) z 1999 
roku rejestruje się 70 000 nowych udarów rocznie. Zapadalność w Polsce jest przy tym 
podobna jak w innych krajach europejskich, tzn. wynosi około 177 na 100 000 mężczyzn i 125 
na 100 000 kobiet. Nawet 70% osób, które przeżyją udar mózgu w Polsce, pozostaje 
niepełnosprawnych, a w efekcie udar stanowi główną przyczynę niepełnosprawności osób w 
wieku średnim, tylko 48% chorych z udarem mózgu jest poddawanych w Polsce rehabilitacji 
mowy. Taki stan rzeczy wynika częściowo z braku dostatecznego dostępu do diagnozy i 
terapii neurologopedycznej na terenie mniejszych powiatów, a częściowo z braku 
świadomości społecznej o skuteczności terapii mowy w przypadku osób z uszkodzeniami 
mózgu. Prognozy demograficzne wykazują też, że w roku 2025 podwoi się w stosunku do 
roku 2000 liczba osób po 60. roku życia szczególnie zagrożonych występowaniem schorzeń 
neurodegeneracyjnych. 

W kontekście danych epidemiologicznych o liczbie udarów i schorzeń neurodegeneracyjnych 
takie proporcje w zakresie usług logopedycznych świadczonych na rzecz dzieci i osób 
dorosłych z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym wskazują, że większa część osób 
dorosłych z afazją, otępieniem i innymi konsekwencjami chorób neurologicznych nie korzysta 
z opieki logopedycznej w ramach NFZ, potwierdzają tak stan dane z województwa 
warmińsko-mazurskiego, w którym na 23 381 świadczeń z zakresu logopedii 21 992 
dotyczyło dzieci, a jedynie 1 389 zostało wykonanych na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami 
mowy. 

2. Na wniosek Wojewody Pomorskiego na podstawie załączonych dokumentów 
zaopiniowano kandydatury na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
neurologopedii na teranie województwa pomorskiego; 

3. Na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa 
Zdrowia na podstawie załączonych dokumentów dokonano oceny kwalifikacji Pani 
Agnieszki Głowackiej do wykonywania zawodu logopedy; 

C. Prowadzenie nadzoru nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia 
specjalizacyjnego osób wykonujących zawód logopedy 

W związku z koniecznością realizacji § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30  
zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 17, poz. 1419 z późn. zmianami) na 
prośbę Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o zaproponowanie przedstawicieli 
konsultanta krajowego do Zespołu Ekspertów, opiniującego wnioski jednostek ubiegających 
się o prawo do prowadzenia specjalizacji w zakresie neurologopedii, wskazano trzy 
kandydatury: 

• Prof. dra hab. n. med. Przemysława Nowackiego, Kierownika Kliniki 
Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

• Prof. dra hab. Stanisława Grabiasa, Kierownika Zakładu Logopedii i 
Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie 

• Prof. dra hab. Edwarda Łuczyńskiego, Kierownika Katedry Logopedii 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
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Wszystkie osoby proponowane jako członkowie Zespołu Ekspertów w sposób szczególny 
zasłużyły się w rozwoju polskiej neurologopedii, zarówno poprzez działania organizacyjne, 
jak też dorobek naukowy i dydaktyczny. Wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na 
kandydowanie. 

Ze strony Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zgodę na pracę w takim zespole wyrazili: 

• Prof. dr hab. Tomasz Woźniak, Przewodniczący Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego; 

• Dr Mirosław Michalik, Przewodniczący Małopolskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Logopedycznego 

Dotychczas uprawnieniami kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurologopedii na 
podstawie akredytacji CMKP dysponuje jedynie Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w 
Poznaniu do prowadzenia specjalizacji w zakresie neurologopedii, obecnie staże 
specjalizacyjne odbywa w nim 6 osób.  

Ocenie poddano też standardy teoretycznego kształcenia neurologopedów w Polsce.  
Przeprowadzono analizę programów specjalizacyjnych studiów podyplomowych z 
Neurologopedii prowadzonych przez wyższe uczelnie w Bielsku-Białej, Gdańsku, Kielcach, 
Lubinie Poznaniu, Sandomierzu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu, które realizują teoretyczne 
podstawy do uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie neurologopedii. Obowiązujące na tych 
studiach treści kształcenia analizowano w kontekście zawartości merytorycznej Programu 
specjalizacji w neurologopedii przyjętego przez Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego i obowiązującego obecnie. Porównanie wykazało istotną zbieżność treści 
programowych w obrębie poszczególnych studiów, jednak dostrzeżono pewnie luki, 
zwłaszcza w zakresie najnowszych standardów diagnozy i terapii neurologopedycznej 
obejmującej zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym wstępujące w złożonych zespołach 
genetycznych, wczesnej interwencji logopedycznej oraz zaburzeń mowy w przebiegu 
zespołów dezintegracyjnych u dzieci i zaburzeń neurodegeneracyjnych u dorosłych.   

Poinformowano ośrodki akademickie prowadzące specjalizacyjne studia w zakresie 
neurologopedii o możliwościach składania wniosków akredytacyjnych o ujęcie studiów z 
specjalizacyjnych z neurologopedii w ramach kursów kwalifikacyjnych akredytowanych przez 
CMKP oraz o możliwościach składania wniosków przez podmioty resortu zdrowia 
współpracujące w ośrodkami akademickimi prowadzącymi studia specjalizacyjne o ich 
akredytowanie przez CMKP jako jednostek uprawnionych do odbywana staży 
specjalizacyjnych w dziedzinie neurologopedii. Intencją konsultanta krajowego w dziedzinie 
neurologopedii jest, by procedurę specjalizacji dla logopedów zatrudnionych w strukturach 
służby zdrowia (na podstawie § 4 ust 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 
w sprawnie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia – Dz.U. z 002 r. nr 17, oz. 1419 z późniejszymi zmianami) mogły prowadzić też inne 
ośrodki kliniczne na terenie Polski, których dorobek naukowy i doświadczenie dają ku temu 
wszelkie podstawy.   

4. Udział w komisjach i zespołach powołanych w celu realizacji polityki zdrowotnej 

1. W piśmie skierowanym do Polskiego Związku Logopedów zadeklarowano wolę, by w 
świetle istniejących uprawnień konsultanta krajowego, płaszczyzną współpracy z PZL 
uczynić następujące sfery: 
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a. Dostępność pacjentów do świadczeń specjalistycznych z zakresu diagnozy i terapii 
neurologopedycznej; 

b. Zwiększanie liczby miejsc do kształcenia specjalizacyjnego w jednostkach 
akredytowanych przez CMKP lub nowych; 

c. Prognozowanie zapotrzebowania na kursy specjalizacyjne z zakresu neurologopedii 
w kolejnych latach; 

d. Wzrost wskaźnika specjalistów z zakresu neurologopedii przypadających na 
populację w skali kraju z podziałem na województwa; 

e. Inne zagadnienia wynikające z realizacji zadań określonych w art. 10 ust. 1, 2 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. 

2. W piśmie skierowanym do ośrodków kształcącymi logopedów i neurologopedów w 
Polsce, instytucji sprawujących opiekę medyczną oraz organizacji reprezentujących 
środowisko zawodowe logopedów zadeklarowano chęć podjęcia współpracy w 
działaniach służących podnoszeniu ogólnopolskich standardów kształcenia 
specjalistycznego w zakresie neurologopedii, zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w 
tej dziedzinie poprzez; 

a. inicjowanie badań epidemiologicznych w zakresie zaburzeń mowy mających 
neurologiczne podłoże; 

b. inicjowanie badań naukowych i wdrażanie nowoczesnych programów badawczych 
w procedury diagnozowania i terapii zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym; 

c. opiniowanie projektów badawczych, programów kształcenia, wydawnictw 
naukowych, pomocy logopedycznych związanych z opisem zaburzeń mowy, ich 
diagnozowaniem i leczeniem; 

d. poszerzanie osobom z zaburzeniami mowy dostępności do świadczeń z zakresu 
specjalistycznej diagnozy i terapii neurologopedycznej w resorcie służby zdrowia; 

e. wykorzystanie innych możliwości wynikających z realizacji zadań konsultanta 
krajowego określonych w art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 
konsultantach w ochronie zdrowia. 

3. W piśmie skierowanym do Naczelnej Rady Lekarskiej zadeklarowano gotowość do 
współdziałania ze środowiskiem lekarskim, na każdej płaszczyźnie, które może przynieść 
korzyści obydwu stronom w realizowaniu zawodowych obowiązków i może zaowocować 
wypracowaniem najlepszych standardów opieki nad chorymi neurologicznie z 
zaburzeniami mowy.  

4. Przygotowywano wnioski do przedstawicieli dziedzin pokrewnych ze środowiska 
naukowego (neurologów, psychiatrów, psychologów, pedagogów, lingwistów) o udział w 
wielospecjalistycznym zespole, którego celem będzie wypracowanie procedur 
przesiewowych badań zaburzeń mowy wśród osób z chorobami neurodegeneracyjnymi 
(SLA, SM, Chorobie Parkinsona i in.), procedur oceny trudności językowych, poznawczych i 
komunikacyjnych w przebiegu zaburzeń afektywnych,  procedur rozpoznawania deficytów 
językowych w łagodnych zaburzeniach poznawczych, procedur diagnozowania zaburzeń 
językowych w padaczce wieku rozwojowego i innych schorzeniach neurologicznych wieku 
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rozwojowego (ADHD, SLI, Zespole Aspergera).  Rozwój badań w określonym wyżej 
zakresie jest niezbędnym elementem rozwoju skutecznych metod terapii zaburzeń języka i 
komunikacji, wypracowane wcześniej procedury logopedyczne nie są dziś wystarczające. 

 

E.  Wnioski i rekomendacje:  

a. Należy wnioskować do Wojewodów z 12 województw, w których nie zadeklarowano 
chęci powołania konsultantów wojewódzkich w dziedzinie logopedii, o ponowne 
rozpatrzenie tej możliwości  roku 2012. 

b. Należy dokonać podziału w zakresie kontraktowanych przez NFZ świadczeń na 
logopedyczne oraz specjalistyczne (neurologopedyczne i surdologopedyczne), 
różnicując przy tym kryteria zawierania umów i warunki finansowe kontraktów ze 
względu na specjalizację zawodową świadczeniodawcy.  

c. Należy podnieść standardy kształcenia neurologopedów w Polsce unowocześniając i 
ujednolicając programy studiów specjalizacyjnych z neurologopedii prowadzonych 
przez jednostki szkolnictwa wyższego w Polsce, dopasowując je do programu 
specjalizacji w neurologopedii przyjętej przez CMKP i zapewnić optymalną bazę 
kliniczną do odbywania staży specjalizacyjnych; 

d. Należy aktywizować środowiska akademickie i jednostki resortu zdrowia do 
ubiegania się o akredytację do CMKP i wpis na listę jednostek prowadzących 
kształcenie specjalizacyjne w zakresie neurologopedii w zakresie staży praktycznych i 
kursów specjalizacyjnych; 

e. Należy powołać członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Państwowego 
Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie Neurologopedii i Państwowego Egzaminu 
Specjalizacyjnego w dziedzinie Surdologopedii; 

f. Należy przeprowadzić badania epidemiologiczne na temat skali zaburzeń mowy w 
przebiegu schorzeń neuropsychiatrycznych u dzieci i dorosłych; 

g. Należy przeprowadzić przesiewowe badania logopedyczne w grupie dzieci 
przedszkolnych, wczesnoszkolnych służące ocenie sprawności językowych i 
komunikacyjnych; 

h. Należy poddać przesiewowej diagnostyce logopedycznej pacjentów obciążonych 
chorobami układu sercowo-naczyniowego, cukrzycą oraz chorych z zaburzeniami 
hormonalnymi; 

i. Należy przeprowadzić badania przesiewowe wśród dorosłych pacjentów leczonych 
psychiatrycznie i neurologicznie; 

j. Należy podjąć interdyscyplinarne badania podstawowe nad opisem stanu mowy osób 
dorosłych chorych neurologicznie w związku z ogniskowymi uszkodzeniami struktur 
przedczołowych, półkuli podległej, a także w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych 
(PPA, otępienie wielozawałowe, SLA, SM, choroba Parkinsona, Picka itd.) oraz w 
przebiegu zaburzeń psychicznych (depresja, psychozy, nerwice itd.); 
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k. Należy podjąć interdyscyplinarne badania podstawowe nad opisem stanu mowy dzieci 
chorych neuropsychiatrycznie (padaczka, zespoły dezintegracyjne, ADHD, SLI itd.); 

l. Należy wdrożyć całościowe programy profilaktyczne w związku z narastaniem 
zaburzeń mowy w przebiegu schorzeń neuropsychiatrycznych u dzieci i dorosłych; 

m. Należy wdrożyć procedury diagnostyczno-terapeutyczne w leczeniu zaburzeń mowy u 
dzieci i dorosłych chorych neurologicznie. 

 

 

Lublin, dn. 30.11.2011 r.       Dr Jolanta Panasiuk 

Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologopedii 

 


