
 Prvi val gripe iza 
Nove godine

 Kad bi imali stan, 
vjenčanje ne bi bilo 
upitno

 Zamjena samo robe 
za robu

 U Hrvatskoj muca 
sedam i pol posto 
populacije

 I ja želim biti 
majstor!

Četvrtak, 28. prosinca 2006.

U Hrvatskoj muca sedam i 
pol posto populacije

»Pronađimo svoje mjesto u svijetu« u Cavtatu 
od 6. do 11. svibnja 

U Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj u srijedu je 
na konferenciji za novinare najavljen 8. Svjetski 
kongres osoba koje mucaju. Kongres pod motom 
»Pronađimo svoje mjesto u svijetu« u Cavtatu će 
se održati od 6. do 11. svibnja. 
»Do sada je svega tri puta ovaj kongres održavan 
u Europi, s tim da će sada po prvi puta biti održan 
u ovom dijelu Europe«, rekla je Suzana Jelčić 
Jakšić, predsjednica Kongresa. Također je 
istaknula kako bi Hrvatska mogla postati središte 
istočne Europe za osobe koje mucaju. 
Konferenciji su prisustvovali i članovi Počasnog 
odbora Kongresa - Zlatan Stipišić-Gibonni, Tonči 
Tadić i Tomislav Lauer Gotovac - koji su govorili 
o svojim iskustvima i problemu s mucanjem. 
»Počeo sam mucati s tri godine, kad sam pao u 
more i doživio šok. No, redovito sam išao 
logopedu i moj problem je završio negdje oko 13 
godine, kada sam otkrio gitaru i glazbu i tako 
stekao samopouzdanje«, rekao je Gibonni. 
Dodao je da se odazvao ovoj akciji kako bi djeci 
koja mucaju dao podršku i da shvate da se može 
izdržati ruganje kojemu su izložena.
Tonči Tadić također je počeo mucati nakon šoka. 
»Kad sam imao dvije godine slučajno sam si 
prošio prst i doktor mi je izvadio iglu iz prsta bez 
da mi je dao anesteziju«, opisao je Tadić 
proživljenu traumu. Istaknuo je kako se problem s 
mucanjem ne rješava preko noći, treba potražiti 
stručnu pomoć. 
Primarijus Milivoj Jovančević napominje da 
Hrvatska ima premalo logopeda koji se bave 
problemom mucanja. 
»U Hrvatskoj postoji oko 30 tisuća djece 
predškolske i 60 tisuća djece školske dobi koja 
mucaju, a to je oko sedam i pol posto populacije«, 
ističe dr. Jovančević. Dodatni je problem taj da 
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osobe koje mucaju trebaju čekati pet do šest 
mjeseci da dođu na dijagnostiku, dodaje. 
Što se pak Kongresa tiče, na njemu će sudjelovati 
osobe iz tridesetak zemalja, bit će predstavljeno 
pomagalo za osobe koje mucaju, održavat će se 
razne radionice, jedan će dan biti namijenjen 
samo djeci i roditeljima... 
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