
 

Kontrowersje wokół smoczka: pomaga czy szkodzi? 

Na temat smoczka krąży wiele opowieści. Każdy rodzic zdaje się wiedzieć, co jest najlepsze 

dla jego dziecka. Jak ze smoczkiem jest w rzeczywistości? 

W głównej mierze smoczek pomaga zaspokoić odruch ssania nieodżywczego, który wynika z 

fizjologii każdego niemowlaka. Trudno jednak nie zwrócić uwagi na konsekwencje, które 

wiążą się z jego nieodpowiednim użytkowaniem. Co do nich zaliczamy? 

Utrwalenie infantylnego sposobu połykania. 

Wady zgryzu. 

Deformacje podniebienia. 

Nieprawidłowa pionizacja języka. 

Zaburzenia miofunkcjonalne. 

Nieprawidłowa artykulacja głosek. 

Zwiększenie ryzyka wystąpienia zapalenia ucha środkowego. 

Zmniejszone napięcie warg. 



Do wymienionych nieprawidłowości dochodzi najczęściej, gdy smoczek staje się 

nieodłącznym elementem życia malucha i towarzyszy mu podczas praktycznie wszystkich 

czynności. Należy pamiętać, by smoczek podawać dziecku w momencie, kiedy taka potrzeba 

rzeczywiście zaistnieje. 

Czy można zatem stwierdzić, iż smoczek wpływa pozytywnie na rozwój i funkcjonowanie 

dziecka? Ależ TAK! 

Zaspokaja odruch ssania nieodżywczego, który wynika z fizjologii niemowlaka. 

Daje poczucie bezpieczeństwa. 

Uspokaja i wycisza. 

Wspomaga wyładowanie napięcia. 

Wspomaga samoregulację dziecka. 

Poprzez ssanie dziecko usprawnia swój system sensoryczny. 

Łagodzi ból i stres podczas zabiegów medycznych. 

Zmniejsza ryzyko wystąpienia nagłej śmierci łóżeczkowej. 

Daje ukojenie dzieciom cierpiącym na kolkę. 

Wyżej wymienione argumenty pokazują, że ssanie smoczka nie wiąże się jedynie z 

negatywnym oddziaływaniem, ale niesie również wiele dobrego. Istotne znaczenie ma 

prawidłowy dobór smoczka, który powinien być uwarunkowany wiekiem dziecka, kształtem, 

a także rodzajem tworzywa, z jakiego został wykonany. 

Czy tym artykułem chciałam przekonać rodziców do tego, że dzieci powinny ssać smoczek? 

NIE!  

Niniejszy wpis ma pokazać, że nie można klasyfikować czegoś, jako tylko złe bądź tylko 

dobre. Korzystanie ze smoczka w odpowiednich sytuacjach jest uzasadnione i nie należy mieć 

wyrzutów sumienia, że został on użyty. Odruch ssania u niemowlaków jest naturalną 



potrzebą, którą należy zaspokoić. Nadmierne i długotrwałe korzystanie ze smoczka niesie ze 

sobą wiele konsekwencji, ale to zdrowy rozsądek rodziców oraz opiekunów jest kluczem do 

prawidłowego korzystania z omawianej formy zaspokojenia potrzeby ssania. 

Twoje dziecko korzysta ze smoczka? Dobrze! Kontroluj czas i sytuacje, podczas których 

smoczek znajduje się w buzi Twojego maluszka. Rodzicu, smoczek nie musi być 

zawieszony na szyi dziecka!                                       

  

 

 

Gdy zdecydujemy się na odstawienia smoczka, należy: 

– wybrać moment w życiu, w którym nic się nie dzieje, żadnych zmian czy stresujących 

sytuacji 

– wprowadzić alternatywną opcję „obiektu uspokajającego” , np. jakaś przytulanka, jakaś 

zabawka…. coś co pozwoli dziecku się wyciszyć i da poczucie bezpieczeństwa zamiast 

smoczka. Należy jednak zrobić to jakiś czas przed odsmoczkowaniem, żeby dziecko zdążyło 

„nawiązać relację” z nowym przedmiotem 
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– następnie w stresujących sytuacjach zamiast automatycznie podrzucać dziecku smoczek, 

dawać mu np. tą przytulankę oraz samemu przytulać 

– zredukować liczbę smoczków w domu do jednego 

– postarać się, aby smoczek nie był dostępny na wyciągnięcie ręki, bo wtedy dziecko bierze 

go do buzi nawet jak go nie potrzebuje 

– stopniowo zmniejszać liczbę sytuacji, w których dajemy smoczek, a najlepiej staramy się 

zostawić smoczek tylko do snu  

Kiedy już dojdziemy do sytuacji, w której smoczek nie towarzyszy nam non stop, a jest 

pomocą tylko w wyjątkowych sytuacjach lub przy zasypianiu, wtedy polecam którąś z 3 

metod: 

– mówimy, że smoczek się zgubił, możemy go nawet wspólnie szukać, ale finalnie go 

oczywiście nie znajdujemy 

– ucinamy końcówkę smoczka, wówczas dziecko nie może ssać tak jak do tej pory i samo 

odpuszcza 

– wspólnie z dzieckiem przechodzimy wielkie wydarzenie jakim jest ”bycie dużym 

chłopcem/dziewczynką”, dziecko żegna się ze smoczkiem i samo go wyrzuca – dobrze jest 

zabrać go potem z kosza, aby nie kusiło do wyjęcia go z powrotem można powiedzieć, że 

przyjechała śmieciara i już zabrała 

Pomysłów jest oczywiście o wiele więcej.  Niezależnie od tego, którą metodę wybierzemy, 

musimy być zdecydowani na ten krok, aby w chwili desperacji nie odpuścić i dać smoczek z 

powrotem albo pójść do sklepu kupić nowy – wtedy robimy dziecku zamieszanie w głowie i 

sami wychodzimy na „wariatów” – nie było, nagle jest! 

 Reakcja na odstawienie smoczka może być różna. Niektóre dzieci żegnają się ze 

smoczkiem bezboleśnie (choć wydaje nam się to nierealne) a niektóre przeżywają bardzo. 

Pamiętajmy: im wcześniej to zrobimy tym lepiej i raczej łatwiej. Warto mieć z tyłu głowy, że 

robimy to dla dobra dziecka, a sposobów na uspokojenie i poczucie bezpieczeństwa jest cała 

masa, głównie wsparcie i miłość rodzica – tego nic nie zastąpi. 

Polecam pomocne książeczki: 

,,Kicia Kocia i Nunuś. Pa, pa smoczku’’. 

,,Krok po kroku. Pa, pa smoczku!’’ 
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