EΙΔΙΚΕ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ
Μπορείτε να μασ εξθγιςετε με λίγα λόγια τι είναι οι ειδικζσ αναπτυξιακζσ
διαταραχζσ λόγου και ομιλίασ ςτισ οποίεσ είναι αφιερωμζνθ και θ φετινι
Πανελλαδικι Ημζρα Λογοκεραπείασ;
Ο όροσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ λόγου και
ομιλίασ είναι γενικόσ όροσ και αναφζρεται
ςτα παιδιά που παρουςιάηουν ςθμαντικι
κακυςτζρθςθ ι απόκλιςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ
γλϊςςασ ςε ςχζςθ με τθν θλικία τουσ. Σε
αυτζσ ςυμπεριλαμβάνονται οι διαταραχζσ
άρκρωςθσ/φωνολογίασ,
οι
διαταραχζσ
αντίλθψθσ του λόγου και οι διαταραχζσ
ζκφραςθσ του λόγου. Πρζπει να τονίςουμε ότι οι διαταραχζσ αυτζσ δεν οφείλονται ςε
αιςκθτθριακζσ διαταραχζσ, νευρολογικζσ δυςλειτουργίεσ, ι ςε περιβαλλοντικοφσ
παράγοντεσ. Επιπλζον οι νοθτικζσ ικανότθτεσ αυτϊν των παιδιϊν είναι ςυνικωσ εντόσ
των φυςιολογικϊν ορίων.

Σε ποια θλικία εμφανίηονται ςυνικωσ οι διαταραχζσ αυτζσ, ποια είναι τα πρώτα
ςυμπτώματα και πώσ ζνασ γονζασ μπορεί να καταλάβει αν το παιδί του εμφανίηει
κάποια διαταραχι;
Τα πρϊτα ςυμπτϊματα μπορεί να παρατθρθκοφν ακόμθ και από τθν θλικία των 2 ετϊν
και ςυνικωσ ποικίλουν. Οι αρχικζσ ενδείξεισ που ςυνικωσ οδθγοφν τουσ γονείσ να
ςυμβουλευτοφν ζναν λογοκεραπευτι είναι θ κακυςτζρθςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ομιλίασ,
ο ανϊριμοσ λόγοσ, τα λάκθ ςτθν παραγωγι ιχων (φωνθμάτων) τθσ ομιλίασ όπωσ /ς/ ι
/ρ/ κ.α. Συνικωσ όμωσ ςυμπτϊματα όπωσ δυςκολία ςτθν κατανόθςθ οδθγιϊν, ελλιπι
αντίλθψθ λόγου, περιοριςμζνθ ικανότθτα για παιχνίδι, διάςπαςθ προςοχισ και
ςυγκζντρωςθσ αλλά και υπερκινθτικότθτα αποτελοφν αρχικζσ ενδείξεισ ειδικϊν
αναπτυξιακϊν διαταραχϊν λόγου και ομιλίασ.
Ζχουν αυξθκεί τελευταίωσ τα προβλιματα λόγου & ομιλίασ και αν ναι που οφείλεται
αυτό;
Παρόλο που τα ερευνθτικά δεδομζνα ςτθ χϊρα μασ είναι περιοριςμζνα, εκτιμάται ότι
ζνα 7-10% του παιδικοφ πλθκυςμοφ παρουςιάηει διαταραχι λόγου ι/και ομιλίασ. Σε
ζρευνεσ του 1980 το ποςοςτό ιταν ςτο 8% (κατά Silva). Συνεπϊσ τα προβλιματα λόγου
και ομιλίασ δεν ζχουν αυξθκεί ςθμαντικά. Η φαινομενικι αφξθςθ πθγάηει από τα νζα
δεδομζνα ςτθν επιςτιμθ, τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των γονζων και τθν
ευαιςκθτοποίθςθ όςων εμπλζκονται με το παιδί όπωσ δάςκαλοι, παιδίατροι,
νθπιαγωγοί κ.α.

Η λογοκεραπεία απευκφνεται μόνο ςε παιδιά ι μπορεί και ζνασ ενιλικασ να
αντιμετωπίςει ζνα πρόβλθμα το οποίο δεν ζτυχε αντιμετώπιςθσ ςτθν παιδικι θλικία;
Η επιςτιμθ τθσ λογοκεραπείασ αςχολείται με τισ διαταραχζσ ςτθν ανκρϊπινθ
επικοινωνία (λεκτικι ι μθ), φωνι, ομιλία, λόγο (προφορικό, γραπτό) και τισ διαταραχζσ
των καταποτικϊν κινιςεων του ςτοματοφάρυγγα. Αυτζσ ςυναντϊνται τόςο ςε παιδιά,
όςο και ςε ενιλικεσ. Στουσ ενιλικεσ ςυναντάμε δυςκολίεσ από διαταραχζσ που δεν
ζτυχαν αντιμετϊπιςθσ ςτθν παιδικι θλικία, αλλά και επίκτθτα προβλιματα λόγου,
ομιλίασ, φωνισ ι κατάποςθσ.
Φζτοσ, ο Σφλλογοσ Επιςτθμόνων Λογοπακολόγων-Λογοκεραπευτών Ελλάδοσ ζχει
επεκτείνει τθ δράςθ του Συμβουλευτικοφ Στακμοφ και ςε άλλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ.
Τι ακριβώσ μπορεί να κάνει ο ενδιαφερόμενοσ ςτον ςτακμό αυτό;
Ο ΣΕΛΛΕ ανταποκρινόμενοσ ςτθν ανάγκθ του κόςμου για ενθμζρωςθ, επεκτείνει τθ
δράςθ του ςυμβουλευτικοφ ςτακμοφ ςε Θεςςαλονίκθ, Πάτρα και Λάριςα. Στθν Ακινα ο
ςτακμόσ κα λειτουργιςει ςτο Μερόπειον Φιλανκρωπικό Ίδρυμα (Δ. Αρεοπαγίτου 45,
Μετρό Ακρόπολθ). Στουσ κατά τόπουσ ςυμβουλευτικοφσ ςτακμοφσ, οι ενδιαφερόμενοι
κα ζχουν τθν ευκαιρία να λάβουν δωρεάν ςυμβουλζσ από επαγγελματίεσ
λογοκεραπευτζσ κατόπιν ραντεβοφ. Οι δράςεισ αυτζσ είναι μια μοναδικι ευκαιρία για
όςουσ ζχουν απορίεσ για τθν επιςτιμθ τθσ λογοκεραπείασ, τθν πρακτικι και τθ βοικεια
που μπορεί να προςφζρει κακϊσ και για όςουσ ανθςυχοφν για τα παιδιά τουσ ι ζνα
δικό τουσ πρόςωπο. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ οι δράςεισ του ΣΕΛΛΕ περιλαμβάνουν και
ενθμερωτικζσ ομιλίεσ ςε πολλζσ πόλεισ ανά τθν Ελλάδα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ
οι αναγνϊςτεσ ςασ μποροφν να καλοφν ςτα γραφεία του ΣΕΛΛΕ ςτο 210 38 48 362 ι να
αποςτζλλουν θλεκτρονικά μθνφματα ςτο info@selle.gr.
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