Ποιά είναι τα ςθμάδια ςε ζνα παιδί ότι
χρειάηεται λογοκεραπεία;
Η λογοκεραπεία είναι θ επιςτιμθ που αςχολείται με τισ διαταραχζσ λόγου, ομιλίασ, επικοινωνίασ, φωνισ
και κατάποςθσ.
Δυςκολίεσ ςτο λόγο, τθν ομιλία, τθν επικοινωνία ι/και ςτθν κατάποςθ/ςίτιςθ εμφανίηουν παιδιά με:
Βαρθκοΐα-Κϊφωςθ
Διάχυτεσ Αναπτυξιακζσ Διαταραχζσ
Σφνδρομα όπωσ πχ Σφνδρομο Down ι Tourette
Νοθτικι Υςτζρθςθ
Κρανιοπροςωπικζσ ανωμαλίεσ όπωσ χειλεοςχιςτία ι υπερωοςχιςτία
Εγκεφαλικι Πάρεςθ και άλλα
Ωςτόςο λογοκεραπευτικισ αξιολόγθςθσ/κεραπείασ χριηουν και παιδιά που παρουςιάηουν δυςκολίεσ ςτθν
παραγωγι κάποιων ιχων (φωνθμάτων) τισ γλϊςςασ πχ το παιδί δεν παράγει κακόλου τον ιχο /ρ/ ςτθν
ομιλία του, αντικαταςτάςεισ ιχων με άλλουσ ιχουσ πχ. Αντί /β/ λζει /δ/ ι αντί για /κ/ λζει /φ/,
απλοποιιςεισ ςυμπλεγμάτων πχ. αντί για /ςπίτι/ λζει /πίτι/, πλιρθσ απουςία ομιλίασ ι απλοποιθμζνοσ
λόγοσ ςε ςχζςθ με τθν θλικία του πχ για παιδιά άνω των 2 ετϊν μονολεκτικζσ φράςεισ αντί /πάμε βόλτα/
λζει /βόλτα/, ςυςτθματικά λάκθ ςτθ χριςθ καταλιξεων τθσ γραμματικισ όπωσ χρόνων, αρικμϊν, γζνουσ
πχ. αντί /εχκζσ πιγα/ λζει /εχκζσ πάω/, αδυναμία αφιγθςθσ ιςτοριϊν ι παραμυκιϊν, αδυναμίεσ
εκτζλεςθσ απλϊν ι ςφνκετων εντολϊν ανάλογα με τθν θλικία του κάκε παιδιοφ, αδυναμία ςτθ χριςθ τθσ
κατάλλθλθσ γλϊςςασ πχ. αντί /καλθμζρα/ λζει /καλθςπζρα, διαταραχζσ ςτθ ροι τθσ ομιλίασ πχ
μπλοκαρίςματα ςτθν ομιλία (μμμμ-μάτια), επαναλιψεισ ςυλλαβϊν (παπαπα-πάπια), υπερβολικά γριγορθ
ομιλία. Οι παραπάνω λίςτεσ δεν είναι εξαντλθτικζσ. Αν κάποιοσ ζχει αμφιβολίεσ για το παιδί του μπορεί να
ενθμερωκεί πλθρζςτερα από ζνα λογοκεραπευτι.

Ποια είναι θ κατάλλθλθ θλικία για να ξεκινιςει λογοκεραπεία;
Σε περιπτϊςεισ που οι διαταραχζσ είναι ςυγγενείσ όπωσ ςφνδρομο Down, Βαρθκοΐα-Κϊφωςθ, Εγκεφαλικι
Πάρεςθ κ.α. τα παιδιά μπαίνουν ςε πρόγραμμα λογοκεραπείασ άμεςα μετά τθ διάγνωςθ. Ζνα τζτοιο
πρϊιμο πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει απλζσ ςυμβουλζσ προσ τουσ γονείσ για τθν ανάπτυξθ
λόγου/ομιλίασ/επικοινωνίασ, απλι παρακολοφκθςθ τθσ ανάπτυξθσ των παραπάνω ι/και ειδικζσ
λογοκεραπευτικζσ αςκιςεισ.
Σε περιπτϊςεισ που οι δυςκολίεσ προκφπτουν ςτθν πορεία τθσ ανάπτυξθσ του παιδιοφ τότε κα πρζπει οι
γονείσ να ηθτάνε ςυμβουλζσ από λογοκεραπευτι το ςυντομότερο δυνατό. Η/Ο λογοκεραπζυτρια/τθσ κα

κρίνουν αν το παιδί είναι ςε κζςθ να παρακολουκιςει ζνα τυπικό πρόγραμμα λογοκεραπείασ με
εβδομαδιαίεσ ςυνεδρίεσ ι κα πρζπει να ακολουκθκεί ζνα άλλο πρόγραμμα. Σε κάκε περίπτωςθ ο ειδικόσ
για να αξιολογιςει τα προβλιματα λόγου, ομιλίασ και επικοινωνίασ είναι θ/ο λογοκεραπευτισ/τρια.

Που μπορεί να αξιολογθκεί ζνα παιδί, ώςτε να λάβει τθ βοικεια που χρειάηεται;
Οι βαςικοί δθμόςιοι φορείσ αξιολόγθςθσ είναι τα Κζντρα Διαφοροδιάγνωςθσ Διάγνωςθσ και Υποςτιριξθσ
(ΚΕΔΔΥ) και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κζντρα δθμόςιων νοςοκομείων. Ωςτόςο λόγω φόρτου εργαςίασ θ
αναμονι είναι μακροχρόνια. Ζτςι θ επίςκεψθ ςε μια/ζνα λογοκεραπεφτρια/τθ είναι ο καλλίτεροσ τρόποσ
να αξιολογθκεί άμεςα και με ακρίβεια ο λόγοσ, θ ομιλία και θ επικοινωνία ενόσ παιδιοφ ϊςτε να
αντιμετωπιςκοφν οι δυςκολίεσ όςο πιο γριγορα γίνεται.
Πόςοσ χρόνοσ χρειάηεται για να βοθκθκεί το παιδί, αφοφ ξεκινιςει λογοκεραπεία;
Αυτό εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ. Υπάρχουν αντικειμενικοί παράγοντεσ που βαςίηονται ςτα
αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ δθλαδι ποια είναι θ δυςκολία και ποια τα αίτια τθσ και ςτισ ικανότθτεσ του
κεραπευτι. Οι υποκειμενικοί παράγοντεσ είναι θ ςχζςθ κεραπευτι-παιδιοφ, το κίνθτρο του παιδιοφ ι τθσ
οικογζνειασ για τθ λφςθ του προβλιματοσ, θ ενεργισ ςυμμετοχι των γονζων ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία, θ τιρθςθ των οδθγιϊν του λογοκεραπευτι κ.α.
Ανάλογα τθν περίπτωςθ, κα χρειαςτεί να επαναλαμβάνει τισ ςυνεδρίεσ το παιδί ανά 1 χρόνο π.χ; Πόςο
μόνιμα είναι τα αποτελζςματα;
Ζνα τυπικό λογοκεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτικζσ εβδομαδιαίεσ ςυνεδρίεσ (ςυναντιςεισ). Η
διάρκεια του προγράμματοσ εξαρτάται από τουσ παράγοντεσ που αναφζραμε παραπάνω.
Η λογοκεραπεία είναι επιςτιμθ που βαςίηεται ςε αποτελζςματα επιςτθμονικϊν ερευνϊν. Τα
αποτελζςματα τθσ λογοκεραπείασ είναι αξιόπιςτα και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ μόνιμα. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ ο λογοκεραπευτισ κα ςασ ενθμερϊςει ανάλογα μετά τθν αξιολόγθςθ των δυςκολιϊν.
Αν αργιςει ζνα παιδί να ξεκινιςει λογοκεραπεία, πόςο δφςκολο κα είναι για τθν εξζλιξθ του;
Είναι λογικό ότι όςο περιςςότερο ηει το παιδί με τθ δυςκολία τόςο πιο δφςκολο είναι να αποκαταςτακεί.
Συχνά μια μικρι δυςκολία μπορεί να οδθγιςει ςε κάτι πιο ςοβαρό και χρόνιο. Επιπλζον οι διαταραχζσ
λόγου, ομιλίασ και επικοινωνίασ ζχουν επιπτϊςεισ ςτθν ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ του παιδιοφ. Η ζγκαιρθ
και ζγκυρθ αξιολόγθςθ/αποκατάςταςθ του προβλιματοσ από μια/ζνα λογοκεραπεφτρια/τθ είναι ο μόνοσ
τρόποσ να αποφφγουμε τζτοιεσ επιπτϊςεισ.

Υπάρχει περίπτωςθ να χρειάηεται βοικεια ζνα παιδί και να μθν ζχει δώςει δείγματα ςυμπεριφοράσ ςτο
περιβάλλον του π.χ ζνα ηωθρό 8χρονο παιδί, το οποίο τελικά δεν "καταφζρνει" να ςυγκεντρωκεί και να
διαβάςει τα μακιματα του, μπορεί να ςθμαίνει ότι ζχει διάςπαςθ προςοχισ; Μπορεί αυτό το παιδί να
βοθκθκεί;
Πάντα υπάρχουν δείγματα ςυμπεριφοράσ με βάςθ τα οποία ζνασ ειδικόσ μπορεί να αξιολογιςει το παιδί.
Αυτά τα δείγματα είναι ςυνικωσ φανερά ςτο οικογενειακό περιβάλλον που για πολλοφσ λόγουσ επιλζγει
να τα υποβακμίηει. Σθμαςία ζχει καταλάβουμε πωσ τα προβλιματα λόγου, ομιλίασ και επικοινωνίασ ζχουν
δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθ ηωι του παιδιοφ και ο μόνοσ τρόποσ να διαςφαλίςουμε ότι αυτό δε κα ςυμβεί
είναι θ επίςκεψθ ςε ζνα λογοκεραπευτι.
Τι προβλιματα αντιμετωπίηει ζνα παιδί που ζχει διάςπαςθ προςοχισ;

Ζνα παιδί με Διαταραχι Ελλειματικισ Προςοχισ και Υπερκινθτικότθτα (ΔΕΠΥ) εμφανίηει ποικίλα
ςυμπτϊματα. Τα ςυμπτϊματα που ςχετίηονται με το λόγο, τθν ομιλία και τθν επικοινωνία είναι κυρίωσ οι
ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ εξαιτίασ τθσ αδυναμίασ ςυγκζντρωςθσ, αδυναμία διατιρθςθσ κζματοσ
ςυηιτθςθσ, εφκολθ απϊλεια ενδιαφζροντοσ για τθν επικοινωνία, ςυντακτικά, μορφολογικά και
πραγματολογικά λάκθ ςτον προφορικό και το γραπτό λόγο, αλλοιωμζνθ άρκρωςθ, μεγάλθ ταχφτθτα
ομιλίασ κ.α.
Μπορεί κάποιο πρόβλθμα ςτο παιδί να δθμιουργθκεί από το περιβάλλον του;
Υπάρχουν δυςκολίεσ που μποροφν να προκλθκοφν από το περιβάλλον κατά τθν διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ.
Ζνα από τα βαςικότερα προβλιματα είναι θ ςτζρθςθ ερεκιςμάτων. Η καλι ανάπτυξθ του λόγου, ομιλίασ
και επικοινωνίασ είναι προϊόν αλλθλεπίδραςθσ με το περιβάλλον. Μζχρι το παιδί να πάει ςχολείο, το
οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί τθν κφρια πθγι πλθροφοριϊν και γνϊςεων. Ζτςι αν θ οικογζνεια δεν
φροντίςει να δϊςει τα κατάλλθλα εφόδια το παιδί μπορεί να πάει ςτο ςχολείο με γνωςτικά ελλείμματα.
Αυτό δε ςθμαίνει πωσ το παιδί πχ δε κα μιλάει κακαρά αλλά μπορεί να ςθμαίνει πωσ κα ζχει ζνα φτωχό
λεξιλόγιο και ςφνταξθ. Τζτοια ελλείμματα ςτεροφν από το παιδί χρόνο για να αναπτφξει άλλεσ δεξιότθτεσ
κατάλλθλεσ για τθν θλικία του.

Οι γονείσ πωσ μποροφν να βοθκιςουν αποτελεςματικά το παιδί;
Στθν περίπτωςθ των διαταραχϊν λόγου, ομιλίασ και επικοινωνίασ οι γονείσ κα πρζπει να επιςκζπτονται
μια/ζνα λγοκεραπεφτρια/λογοκεραπευτι χωρίσ κακυςτζρθςθ. Αυτό κα τουσ δϊςει τθ δυνατότθτα να
πάρουν πιο ςωςτζσ αποφάςεισ για το παιδί τουσ και να του παρζχουν τα κατάλλθλα εφόδια.
Μπορεί να χρειαςτεί να επαναλάβει τάξεισ ζνα παιδί ςτο ςχολείο; Αν ναι, δεν κα νιώκει άςχθμα που το
"προςπερνάνε" οι παλιοί ςυμμακθτζσ του;
Ζνα παιδί μπορεί να χρειαςτεί να επαναλάβει τάξεισ ςτο ςχολείο όταν υπάρχουν ςοβαρζσ μακθςιακζσ
ελλείψεισ. Το φαινόμενο αυτό παρατθρείτε ςυχνότερα ςτθ μετάβαςθ από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό. Η
απόφαςθ επανάλθψθσ τάξθσ από το παιδί είναι μια πολφ ςοβαρι απόφαςθ που δεν ςχετίηεται μόνο με τισ
μακθςιακζσ ικανότθτεσ. Η γνϊμθ ενόσ ειδικοφ ψυχολόγου κα διευκολφνει τθν απόφαςθ των γονζων.
Τα τελευταία χρόνια ακοφμε όλο και ςυχνότερα για τθ λογοκεραπεία. Ποιο είναι το ποςοςτό των
παιδιών ςτθν Ελλάδα που τθ χρειάηονται; Στθν Ευρώπθ (αν γνωρίηεται); Αναλόγωσ του ποςοςτοφ, τι
ςθμαίνει αυτό;
Σκζφτομαι τθ ςφνδεςθ του ποςοςτοφ με τον ςφγχρονο τρόπο ηωισ, που χρειάηεται και οι δφο γονείσ να
δουλεφουν και να περνοφν όλο και λιγότερο χρόνο με τα παιδιά τουσ. Και κατά πόςο τα παιδιά δείχνουν
τθν ανάγκθ τουσ για περιςςότερο χρόνο μζςω π.χ. γλωςςικισ ι επικοινωνιακισ διαταραχισ.

Δυςτυχϊσ ςτθν Ελλάδα δεν υπάρχει κανζνα επίςθμο και αξιόπιςτο ςτατιςτικό για τα ποςοςτά των παιδιϊν
που χριηουν λογοκεραπείασ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ο κφριοσ τρόποσ παροχισ υπθρεςιϊν λογοκεραπείασ
γίνεται από ιδιωτικά κζντα/γραφεία λογοκεραπείασ. Σε άλλεσ χϊρεσ (Ηνωμζνο Βαςίλειο, Αμερικι) τα
ςτατιςτικά ςτοιχεία τζτοιου είδουσ βαςίηονται ςτα δεδομζνα του διεκνοφσ ςυςτιματοσ υγείασ. Κάτι τζτοιο
ςτθν Ελλάδα δεν είναι εφικτό αφοφ δεν υπάρχουν δθμόςια κζντρα λογοκεραπείασ για το ευρφ κοινό και οι
λογοκεραπευτζσ που απαςχολοφνται ςτο δθμόςιο είναι λίγοι ςτον αρικμό.
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