Πότε πρζπει να ανθςυχοφμε για τθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνιακισ
ικανότθτασ του παιδιοφ;
Αυτή η ερώτηςη μασ δίνει την ευκαιρία να τονίςουμε ότι η επικοινωνία δεν είναι μόνο
λεκτική. Είναι μια αρκετά ςφνθετη διαδικαςία η οποία προχποθζτει τουλάχιςτον δφο
άτομα και μζςω αυτήσ γίνεται η μετάδοςη κάποιου μηνφματοσ.
Η επικοινωνία ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό γίνεται μη λεκτικά δηλαδή με νεφματα, με τον τόνο
τησ φωνήσ, τη βλεμματική επαφή, τισ εκφράςεισ του προςώπου, τη ςτάςη του ςώματοσ κ.α.
Συνεπώσ ακόμα και ζνα βρζφοσ επικοινωνεί με το περιβάλλον του, με το κλάμα το γζλιο
κλπ. Όταν λοιπόν οι γονείσ
αντιληφθοφν ότιικανότθτασ
το μωρό ή το του
παιδίπαιδιοφ;
τουσ δεν αλληλεπιδρά με το
επικοινωνιακισ
περιβάλλον, δηλαδή δεν κάνει βλεμματική επαφή, δεν ανταποκρίνεται ςτο άκουςμα του
ονόματόσ του ή δεν το ενδιαφζρει να επικοινωνήςει, πρζπει το ςυντομότερο να
επιςκεφτοφν ζναν ειδικό.

1) Γιατί εμφανίηουμε διαταραχζσ λόγου;
Δυςτυχϊσ δεν υπάρχει μια ςυγκεκριμζνθ αιτία για τισ διαταραχζσ λόγου και ομιλίασ. Η
διαταραχι λόγου ι/και ομιλίασ μπορεί να οφείλεται ςε γενετικά, νευρολογικά, ψυχολογικά
ι/ και ςε περιβαλλοντικά αίτια. Είναι όμωσ και αρκετζσ οι φορζσ που μια διαταραχι λόγου/
ομιλίασ μπορεί να οφείλεται ςε παραπάνω από μία αιτία, ι να επθρεάηει και άλλουσ τομείσ
ςτθ ηωι του ατόμου πχ ςυχνά βλζπουμε μια διαταραχι λόγου που οφείλεται ςε κάποιο
νευρολογικό αίτιο, όπωσ ζνα εγκεφαλικό επειςόδιο, να επθρεάηει ςθμαντικά τθν
ψυχοκοινωνικι λειτουργικότθτα του ατόμου, αλλά και το περιβάλλον του.

2) Ένα παιδί με ςυνεχείσ μολφνςεισ ςτα αυτιά μπορεί αν ζχει πρόβλθμα ςτθ
γλώςςα;
Σο κυριότερο αιςκθτιριο όργανο για τθν ανάπτυξθ του λόγου και τθσ ομιλίασ είναι το αυτί.
Για τθν ανάπτυξθ ενόσ άρτιου φωνολογικοφ ςυςτιματοσ (δθλαδι του νοθτικοφ μθχανιςμοφ
που περιζχει, αναγνωρίηει και διαχειρίηεται τουσ ιχουσ τθσ γλϊςςασ) θ απρόςκοπτθ λιψθ
θχθτικϊν πλθροφοριϊν είναι κακοριςτικι. Η μζςθ εκκρθτικι ωτίτιδα είναι πολφ ςυχνι
πάκθςθ ςτα μικρά παιδιά. Ζνα βαςικό ςφμπτωμα είναι θ βαρθκοΐα αγωγιμότθτασ που
προκαλεί ςτο παιδί. Αυτό ςθμαίνει πωσ για όςο διάςτθμα το παιδί ζχει υγρό ςτο μζςω αυτί
κάποιοι ιχοι χάνονται ι ακοφγονται ςε πολφ μικρότερθ ζνταςθ. Αν το παιδί ζχει μια ωτίτιδα
με υγρό για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ι εμφανίηει πολλζσ ωτίτιδεσ μζςα ςε ζνα ζτοσ τότε
κα πρζπει να εξετάηεται θ λειτουργικότθτα τθσ ακοισ του από ειδικό ΩΡΛ. Η ακοι
επανζρχεται εφόςον φφγει το υγρό που εμποδίηει το αυτί να λειτουργιςει ςωςτά. Ωςτόςο
το φωνολογικό ςφςτθμα μπορεί να ζχει επθρεαςτεί μόνιμα. Σο παιδί ςε αυτι τθν

περίπτωςθ μπορεί μπερδεφει ιχουσ μεταξφ τουσ όπωσ /κ/ αντί /φ/. ε αυτζσ τισ
περιπτϊςεισ θ επίςκεψθ ςε λογοκεραπευτι είναι απαραίτθτθ.

3) Προβλιματα δυςφαγίασ. Τι γίνεται όταν το παιδί τρώει μόνο αλεςμζνεσ
τροφζσ; Από ποια θλικία είναι απαραίτθτο να ξεκινιςει να μαςάει;
Ο όροσ “δυςφαγία” αναφζρεται αποκλειςτικά ςτισ διαταραχζσ κατάποςθσ. Ωςτόςο ςτισ
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ παρουςιάηονται διαταραχζσ ςίτιςθσ και κατάποςθσ. Η
διαταραχζσ ςίτιςθσ αναφζρονται ςτισ δυςκολίεσ πρόςλθψθσ, διατιρθςθσ τθσ τροφισ ςτο
ςτόμα και προετοιμαςίασ τθσ τροφισ για τθν κατάποςθ. τουσ 6 πρϊτουσ μινεσ τθσ ηωισ
του, το βρζφοσ ςιτίηεται με γάλα. Από τουσ 6 μζχρι τουσ 12 μινεσ είναι μια μεταβατικι
περίοδοσ κατά τθν οποία, με τθν κακοδιγθςθ του παιδιάτρου, ειςάγουμε ςτθ διατροφι
του ςτερεζσ τροφζσ.
Ζνα παιδί δεν πρζπει ςιτίηεται μόνο με αλεςμζνεσ τροφζσ χωρίσ να υπάρχει κάποιοσ
ιατρικϊσ τεκμθριωμζνοσ λόγοσ, δθλαδι να υπάρχει διαπιςτωμζνθ από ομάδα ειδικϊν,
διαταραχι ςίτιςθσ και κατάποςθσ (δυςφαγία). Ασ μθν ξεχνάμε το γεγονόσ πωσ τα όργανα
και δομζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν μάςθςθ (γλϊςςα, δόντια., υπερϊα)
χρθςιμοποιοφνται και για τθν ομιλία, και θ μάςθςθ βοθκάει ςτθν ενδυνάμωςθ και
ανατομικό ςχθματιςμό αυτϊν των δομϊν.

4) Από ποια θλικία μπορεί να αρχίςει Λ/Θ ζνα παιδί και πώσ μπορεί να
ςυμβάλει ο γονιόσ ςε αυτιν;
Η θλικία ζναρξθσ ενόσ εξατομικευμζνου προγράμματοσ λογοκεραπείασ εξαρτάται από τα
προβλιματα που αντιμετωπίηει ζνα παιδί. Πχ Ζνα παιδί με εγκεφαλικι πάρεςθ κα
χρειαςτεί από πολφ μικρι θλικία να αρχίςει ςυνεδρίεσ λογοκεραπείασ, όπωσ και ζνα παιδί
με πρόβλθμα επικοινωνίασ ι βαρθκοΐα-κϊφωςθ. Από τθν άλλθ ζνα παιδί 2-3 ετϊν που δεν
λζει πχ το /ρ/ ζχει χρόνο ςτθν ανάπτυξι του για να το κατακτιςει. Όπωσ και να ζχει, μόλισ
οι γονείσ αντιλθφκοφν δυςκολίεσ ςτο λόγο, ςτθν ομιλία και ςτθν επικοινωνία του παιδιοφ
οφείλουν να ςυμβουλεφονται τουσ/τισ λογοκεραπευτζσ/τριεσ, οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ
κα ςυςτιςουν τι ακριβϊσ χρειάηεται το παιδί τουσ.
Οι γονείσ ςε αυτι τθ διαδικαςία παίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο και θ ςυνεργαςία τουσ με
τον/ τθν λογοκεραπευτι/τρία, αλλά και με το παιδί, είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν
πορεία και τθν εξζλιξθ του παιδιοφ. Ο λογοκεραπευτισ μετά τθν αξιολόγθςθ των
δυςκολιϊν του παιδιοφ κα δϊςει γενικζσ ςυμβουλζσ που οι γονείσ πρζπει να
ακολουκιςουν. Επιπλζον ςε τακτικι βάςθ ο γονιόσ με τθν κατάλλθλθ κακοδιγθςθ του
λογοκεραπευτι μπορεί να εφαρμόηει ειδικζσ αςκιςεισ ςτο ςπίτι και ζτςι να ςυμβάλει
ςθμαντικά ςτθ πρόοδο του παιδιοφ.

5) Ποιο είναι το μζλλον ενόσ παιδιοφ με δυςλεξία; Μπορεί να τθν ξεπεράςει

εντελώσ;
Αν με ρωτάτε για το ακαδθμαϊκό μζλλον ενόσ παιδιοφ με δυςλεξία, δεν μπορεί να
κακοριςτεί με ακρίβεια. Εξαρτάται άμεςα από το βακμό των δυςκολιϊν που παρουςιάηει
το παιδί, από τθν θλικία ζναρξθσ τθσ παρζμβαςθσ και από πολλά άλλα. Η δυςλεξία είναι

ζνα ςφνολο δυςκολιϊν που δεν επιφζρουν πλιρθ αποκατάςταςθ. Ο γενικόσ ςτόχοσ τθσ
αποκατάςταςθσ είναι να δοκοφν ςτο παιδί τα κατάλλθλα εργαλεία και να μάκει τον τρόπο
που κα τα χρθςιμοποιεί, προκειμζνου να δυςκολεφεται όςο το δυνατόν λιγότερο.

6) Τι είναι το υπερκινθτικό ςφνδρομο και πωσ αντιμετωπίηεται;
Σο ςφνδρομο υπερκινθτικότθτασ, τισ περιςςότερεσ φορζσ ςυνυπάρχει με τθ διαταραχι
ελλειμματικισ προςοχισ, άρα μιλάμε για διαταραχι ελλειμματικισ προςοχισ με
υπερκινθτικότθτα (ΔΕΠΤ). Σο παιδί με διάγνωςθ ΔΕΠΤ εμφανίηει ποικίλα ςυμπτϊματα. Σα
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 κα.

