
•  Stuttering is a communication disorder in which 
 the flow of speech is interrupted.

• Age of onset for stuttering is during the 
 pre-school years.

• Stuttering can become a serious problem which 
 may affect the quality of an individual’s life. 

• Best intervention practice includes consulting with   
 a SLP trained in fluency disorders. 

• Early intervention can prevent a life-long 
 problem – don’t wait and see!

• Stottern ist eine Kommunikationsstörung, 
 bei der der Redefluss gestört ist. 

• Stottern beginnt meistens im Vorschulalter.

• Stottern kann ein ernstzunehmendes 
 Problem werden, das die Lebensqualität der 
 betroffenen Person beeinträchtigen kann. 

• Am besten ist es eine(n) Therapeutin(en) mit dem 
 Schwerpunkt Redeflussstörungen zu konsultieren. 

• Ein frühes Einschreiten kann lebenslangen 
 Schwierigkeiten vorbeugen – Warten Sie 
 nicht länger!

• Jąkanie jest zaburzeniem komunikacji, 
 w którym zakłócona jest płynność wypowiedzi.

• Jąkanie zwykle rozpoczyna się w wieku 
 przedszkolnym.

• Jąkanie może stać się poważnym problemem, 
 wywierającym istotny wpływ na jakość życia. 

• Do zalecanych form interwencji zalicza się 
 konsultacje z logopedą specjalizującym się 
 w zaburzeniach płynności mowy.

• Nie czekaj, aż jąkanie samo ustąpi – wczesna 
 interwencja może zapobiec przerodzeniu się 
 objawów niepłynności w długofalowy problem!

Polish:German: English:

• Zajakavosť je narušená komunikačná schopnosť, 
 v ktorej je plynulosť reči prerušovaná.

• Typickým obdobím vzniku zajakavosti je predškolský 
 vek.

• Zajakavosť može byť vážnym problémom, ktorý 
 môže ovplyvňovať kvalitu života jedinca.

• Poradenstvo s logopédom špecializovaným na 
 poruchy plynulosti reči patrí k účinnej forme 
 intervencie.

• Včasná intervencia môže predísť celoživotnému 
 problému – teda nečakaj a navštív odborníka!

For more information please visit following websites:
 
• American Speech-Language-Hearing Association (ASHA):
 www.asha.org
 
• British Stammering Association:
 www.stammering.org
 
• FRIENDS
 www.friendswhostutter.org

• International Stuttering Association:
 www.isastutter.org
 
• National Stuttering Association:
 www.westutter.org
 
• Stuttering Foundation of America:
 www.stutteringhelp.org

• La tartamudez es un trastorno de la comunicación 
 que se caracteriza por interrupciones involuntarias 
 del habla.

• El tartamudeo empieza durante los anos escolares. 

• Tartamudear es un problema muy serio que 
 puede afectar la calidad de vida del individuo.

• La mejor intervención incluye una consulta con 
 un terapista de lenguaje especializado en 
 trastornos de la fluidez.

• Una intervención temprana puede prevenir 
 un problema de por vida – actué pronto!

• Stamning är en kommunikationsstörning 
 som innebär avbrott I talflytet.

• Stamning debuterar oftast I förskoleåldern.

• Stamning kan bli ett allvarligt problem som 
 kan påverka livskvaliteten.
 
• Det bästa man kan göra är att konsultera en 
 logoped med kunskap om talflytstörningar.

• Tidiga åtgärder kan förebygga ett livslångt 
 problem – tänk inte “vi väntar och ser...”!
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