
KILKA SŁÓW O WPŁYWIE MIGDAŁKA GARDŁOWEGO 
(TRZECIEGO) 

na funkcjonowanie dziecka 
  

 

Migdałek gardłowy rozwija się zaraz po narodzinach, pełni rolę odpornościową chroniąc 

dziecko przed bakteriami i  wirusami, dlatego lekarze rzadko decydują się na jego usunięcie 

przed 2 a nawet 3 rokiem życia. U dzieci szkolnych migdałek zwykle zaczyna się obkurczać, a 

z czasem zanika. Przerost migdałka gardłowego diagnozuje się najczęściej u dzieci w wieku 

przedszkolnym. Może on prowadzić do wielu poważnych powikłań zdrowotnych, ma również 

wpływ na pojawienie się niektórych wad wymowy.  

Zgłoś się do laryngologa, jeśli Twoje dziecko: 

 oddycha przez usta – dziecko ma stale otwartą buzię, zarówno w dzień, jak i w nocy 

 chrapie 

 często zapada na infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych – dziecko ma ciągle 

otwarte usta, w wyniku czego dochodzi do wysychania błon śluzowych gardła, a 

dalej do zmniejszenia miejscowej odporności 

 ma przewlekły katar  

 ma nieprzyjemny zapach z ust 

 ma nosową barwę głosu 

 podczas wypowiadania niektórych głosek wsuwa język między zęby 

 ma tendencję do ślinienia się 

 ma wadę zgryzu 

 szybko się męczy,  

 ma nawracające zapalenia ucha środkowego  

 słabiej słyszy   

 ma przewlekłe zapalenie spojówek (stan zapalny z nosa może się przenieść na 

kanaliki łzowe) 

 ma kłopoty z koncentracją, niedowagą 

 jest  nadpobudliwe. 

Przerost trzeciego migdałka mogą powodować częste i przewlekłe infekcje dróg 

oddechowych i jamy ustnej, alergie, predyspozycje genetyczne (przerost migdałka gardłowego  

u rodziców lub rodzeństwa) 

Podczas badania (najlepiej endoskopem z kamerką) lekarz określa stopień przerostu 

migdałka  

i sposób leczenia. W przypadku niewielkiego przerostu zaleci  obserwację i leczenie 

zachowawcze.  Jeśli jednak przerośnięty migdałek gardłowy upośledza drożność nosa, 

powoduje stałe oddychanie przez usta, chrapanie, niedosłuch czy zapalenie uszu, zaleci 

wykonanie  adenotomii, czyli operacyjnego usunięcia migdałka gardłowego. 

Z logopedycznego punktu widzenia znacznie przerośnięty migdałek gardłowy uniemożliwia 

wręcz terapię towarzyszących mu problemów artykulacyjnych. Co więcej, jeśli dziecko prze 

dłuższy czas zmuszone jest do oddychania przez usta, upośledza to pracę podniebienia 

miękkiego, języka i żuchwy. Po usunięciu migdałka, narządy te nie zaczną prawidłowo 



pracować bez długotrwałej terapii logopedycznej. Dziecko musi nauczyć się oddychać przez 

nos, utrzymywać zamknięte usta, co nie jest dla niego łatwe, gdyż mięsień okrężny warg jest 

znacznie osłabiony, nauczyć się właściwego sposobu połykania oraz trzymania języka za 

zębami w jamie ustnej, a nie jak dotąd wsuwać język  między zęby lub opierać o dolną wargę. 

Dlatego, jeśli lekarz stwierdzi konieczność przeprowadzenia adenotomii, nie należy zwlekać z 

poddaniem dziecka temu zabiegowi. Po usunięciu trzeciego migdałka należy zgłosić się do 

logopedy, który pokaże w jaki sposób ćwiczyć język, podniebienie miękkie, wargi, prawidłowe 

połykanie i oddychanie.  
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