Τι θα αποκομίςουν όςοι παρακολουθήςουν τισ ομιλίεσ για την Πανελλαδική
Ημζρα Λογοθεραπείασ με θζμα τισ Ειδικζσ Αναπτυξιακζσ Διαταραχζσ Λόγου
και Ομιλίασ;

Η Πανελλαδικι Ημζρα Λογοκεραπείασ κεςπίςτθκε από το ΣΕΛΛΕ με ςκοπό τθν
οργάνωςθ ετιςιων εκδθλϊςεων μζςω των οποίων κα ενθμερϊνεται το ευρφ κοινό
ςχετικά με τθν επιςτιμθ τθσ λογοκεραπείασ και με κζματα λόγου και ομιλίασ. Η
παρακολοφκθςθ των ομιλιϊν μπορεί να βοθκιςει ςτθν κατανόθςθ τθσ
φυςιολογικισ ανάπτυξθσ λόγου και ομιλίασ, ςτθν ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με
τα ςυμπτϊματα των διαταραχϊν που χριηουν προςοχισ και τελικά ςτθν απόφαςθ
να επιςκεφτοφν οι ενδιαφερόμενοι ζνα λογοκεραπευτι, ο οποίοσ μπορεί να
εκτιμιςει και να αξιολογιςει τθν ικανότθτα ομιλίασ και να τουσ κακοδθγιςει.
Στόχοσ των εκδθλϊςεων είναι θ ενθμζρωςθ του κοινοφ και θ απάντθςθ ςτισ
απορίεσ και τουσ προβλθματιςμοφσ του. Για το λόγο αυτό, αποφαςίςτθκε θ
ςφςταςθ ενόσ Συμβουλευτικοφ Στακμοφ, ςτον οποίο κα ζχουν τθν ευκαιρία οι
ενδιαφερόμενοι να ςυηθτιςουν με λογοκεραπευτζσ – μζλθ του ΣΕΛΛΕ και να
κακοδθγθκοφν ςχετικά με κζματα λόγου που τουσ απαςχολοφν.
Σε ποιοφσ απευθφνονται οι ομιλίεσ;
Οι ομιλίεσ ςχετικά με κζματα λόγου και ομιλίασ απευκφνονται ςε οποιονδιποτε
επικυμεί να ενθμερωκεί. Φζτοσ οι εκδθλϊςεισ αναφζρονται ςτισ Ειδικζσ
Αναπτυξιακζσ Διαταραχζσ. Οι Ειδικζσ Αναπτυξιακζσ Διαταραχζσ του λόγου και τθσ

ομιλίασ αφοροφν ςτθν κακυςτζρθςθ τθσ ανάπτυξθσ του λόγου και τθσ ομιλίασ ςε
παιδιά ςφμφωνα με τθ χρονολογικι τουσ θλικία. Οι γονείσ μποροφν να
ενθμερωκοφν για τα ςτάδια τθσ φυςιολογικισ ανάπτυξθσ του λόγου και τα
ςυμπτϊματα των διαταραχϊν, ϊςτε να εκτιμιςουν τισ γλωςςικζσ ικανότθτεσ των
παιδιϊν τουσ και να αποφαςίςουν εάν πρζπει να επιςκεφτοφν ζνα λογοκεραπευτι.
Επίςθσ, οι εκπαιδευτικοί που αςχολοφνται με παιδιά είναι ςθμαντικό να
ενθμερωκοφν και να μποροφν να παραπζμπουν ςε ειδικό τουσ γονείσ. Φυςικά,
είναι ςθμαντικό για όλουσ μασ να ενθμερωνόμαςτε και να κακοδθγοφμαςτε από τθ
ςυμβουλευτικι των ειδικϊν, ϊςτε να αντιμετωπίηουμε όςο το δυνατόν πιο ζγκαιρα
τισ διαταραχζσ λόγου και ομιλίασ προσ όφελοσ των παιδιϊν.
Μπορεί ο γονζασ να καταλάβει από μόνοσ του, δηλαδή χωρίσ τη βοήθεια ειδικοφ
πχ δαςκάλου ή νηπιαγωγοφ, ότι το παιδί του ζχει διαταραχζσ λόγου ή ομιλίασ;
Οι γονείσ πρζπει να παρατθροφν τθν
γλωςςικι ανάπτυξθ των παιδιϊν
τουσ ςε ςχζςθ με τθ χρονολογικι
τουσ θλικία. Σε περιπτϊςεισ
Διαταραχϊν του λόγου και τθσ
ομιλίασ, θ ικανότθτα του παιδιοφ να
εκφράηεται και να αντιλαμβάνεται το
λόγο διαφζρει από εκείνθ των
ςυνομιλικων παιδιϊν. Το παιδί
μπορεί να εκφράηεται με
περιοριςμζνο λεξιλόγιο ι να
αντικακιςτά ιχουσ – φωνθματα (π.χ.
να λζει «νελό» αντί «νερό»). Τα
ςυμπτϊματα του λόγου και τθσ
ομιλίασ που προβλθματίηουν τουσ γονείσ πρζπει να εκτιμϊνται ςυγκριτικά με τθν
ομιλία του μζςου όρου των ςυνομιλικων παιδιϊν. Επίςθσ, πρζπει να παρατθροφν
εάν ο λόγοσ του παιδιοφ τουσ γίνεται κατανοθτόσ από ςυνομιλικα παιδιά ι από
ενιλικεσ που δεν ςυναναςτρζφονται ςυχνά το παιδί. Επίςθσ, πρζπει να εκτιμάται
και θ ικανότθτα κατανόθςθσ του λόγου ςτα διάφορα ςτάδια τθσ ανάπτυξθσ. Οι
γονείσ πρζπει να παρατθροφν εάν το παιδί τουσ επεξεργάηεται οδθγίεσ που δίνουν
οι ίδιοι λεκτικά ι εάν μπορεί να κατανοιςει μία ιςτορία. Είναι ςθμαντικό να
ςυνυπολογίηεται θ θλικία ενόσ παιδιοφ, προκειμζνου να καταλιξουν οι γονείσ ςτο
ςυμπζραςμα ότι χρειάηονται τθ βοικεια ενόσ λογοκεραπευτι. Συνεπϊσ, οι γονείσ
μποροφν να καταλάβουν ότι χρειάηονται τθ γνϊμθ ενόσ ειδικοφ, εάν παρατθροφν
τθν ανάπτυξθ του λόγου του παιδιοφ με γνϊμονα τθ χρονολογικι του θλικία.
Από ποιζσ ηλικίεσ μπορεί να φανοφν τα πρώτα ςημάδια και πότε ζνασ γονιόσ
πρζπει να απευθυνθεί ςε λογοθεραπευτή;

Στα 2 ζτθ περίπου οι γονείσ μποροφν να αντιλθφκοφν τα πρϊτα ςθμάδια των
Αναπτυξιακϊν Διαταραχϊν του λόγου και τθσ ομιλίασ. Το παιδί μπορεί να
παρουςιάηει δυςκολία ςτθν κατανόθςθ λεκτικϊν εντολϊν και τθν αντίλθψθ του
λόγου. Ο λόγοσ αναπτφςςεται αργά και το λεξιλόγιο είναι περιοριςμζνο. Το παιδί
κακυςτερεί να επικοινωνιςει με ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ ι θ δομι των προτάςεων που
παράγει είναι ελλιπισ. Οι γονείσ πρζπει να επιςκζπτονται το λογοκεραπευτι μζχρι τθν
θλικία των 3 ετϊν, εφόςον παρατθροφν τθν αργι ανάπτυξθ του λόγου, ϊςτε να
αξιολογιςει το λόγο και τθν ομιλία του παιδιοφ.
Μπορεί ζνα τραυματικό ςοκ να προκαλζςει διαταραχζσ λόγου ή ομιλίασ ςε ζνα παιδί ή
αυτζσ οι διαταραχζσ είναι εκ γενετήσ;
Οι Ειδικζσ Αναπτυξιακζσ Διαταραχζσ εντάςςονται εξ οριςμοφ ςτισ νευροαναπτυξιακζσ
διαταραχζσ και θ αιτιολογία τουσ δεν αποδίδεται ςε νευρολογικοφσ ι περιβαλλοντικοφσ
παράγοντεσ. Συνεπϊσ, ζνα παιδί που ζχει βιϊςει ζνα τραυματικό γεγονόσ και ζχει υποςτεί
ζνα μετατραυματικό ςοκ, δεν παρουςιάηει τα ςυγκεκριμζνα ςυμπτϊματα αναπτυξιακϊν
διαταραχϊν λόγου και ομιλίασ. Υπάρχουν άλλεσ διαταραχζσ λόγου και ομιλίασ που
εμφανίηονται ςτθν προςχολικι και παιδικι θλικία και μποροφν να αποδοκοφν ςε
ψυχολογικά αίτια, όπωσ Διαταραχζσ ρυκμοφ (Τραυλιςμόσ, Ταχυλαλία) ι Επιλεκτικι Αλαλία.
Οι Ειδικζσ Αναπτυξιακζσ Διαταραχζσ αφοροφν ςτθν κακυςτζρθςθ τθσ ανάπτυξθσ του λόγου
ι ςτθν εμφάνιςθ γλωςςικϊν ςυμπτωμάτων που αποκλίνουν από τθ φυςιολογικι ομιλία.
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