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NOMA ANDERSON

Η Helen Keller ήταν μία εθνική ηρωίδα την δεκαετία του 1950, όταν μεγάλωνα. Υπήρχαν
πολλές ιστορίες στα μέσα επικοινωνίας σχετικά με αυτή και, αρκετά συχνά, οι δημοσιογρά-
φοι έπαιρναν συνέντευξη από την κ. Keller. Ήταν εκεί, στην ασπρόμαυρη τηλεόρασή μου,
επικοινωνώντας–αυτό το ιδιαίτερο άτομο, το οποίο γεννήθηκε τυφλό και κωφό. Πολύ πριν το
θεατρικό έργο και ταινία The Miracle Worker, ήξερα ότι κοιτούσα ένα θαύμα. Δίπλα της, δι-
ευκολύνοντας την επικοινωνία της, ήταν η δασκάλα της, Annie Sullivan. Φυσικά, θαύμαζα
και αισθανόμουν δέος για την Helen Keller. Ωστόσο, το ενδιαφέρον μου τράβηξε η δασκάλα
της. Πως δίδαξε αυτό το ιδιαίτερο άτομο, να κάνει ένα εκπληκτικό πράγμα, όπως το να επι-
κοινωνεί; Η δασκάλα πρέπει να είναι τόσο εξαιρετική, όσο η μαθήτρια. Παρακολουθώντας
την Helen Keller στην τηλεόραση, σε πολυάριθμες περιστάσεις, ήθελα να γίνω μία Annie Sul-
livan. Θυμάμαι ότι ήμουν κατευχαριστημένη, όταν έμαθα το όνομα της δασκάλας–Sullivan.
Ήμουν νεαρή, όταν εμπνεύστηκα από την Annie Sullivan και την Helen Keller. Πράγματι, για
χρόνια είχα ξεχάσει τις εντυπώσεις μου σχετικά με αυτή τη δυναμική δυάδα μαθήτριας-δα-
σκάλας.

Κατά την πορεία μου από το δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, οι στόχοι για την κα-
ριέρα μου άλλαζαν από παιδίατρος, σε δημοσιογράφος και κλινικός ψυχολόγος. Το μάθημα
Εισαγωγή στην Ψυχολογία κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους μου στο κολλέγιο ήταν κατα-
θλιπτικό για εμένα, επειδή η σπίθα, που περίμενα, δεν εμφανίστηκε. Όταν θυμήθηκα το αρ-
χικό μου ενδιαφέρον, σκέφτηκα να δοκιμάσω ένα μάθημα λογοπαθολογίας. Εκεί βρήκα την
σπίθα! Ήταν το 1967, όταν άρχισα την ειδίκευσή μου στη θεραπεία της ομιλίας στο Universi-
ty of North Carolina, Greensboro.

Ολοκλήρωσα την προπτυχιακή εκπαίδευση στο Hampton Institute, όπου αποκόμισα τερά-
στιες εκπαιδευτικές εμπειρίες και στήριξη. Στο Hampton, εκτέθηκα σε ευρέα θεμέλια της λο-
γοπαθολογίας και της ακοολογίας -εκτέθηκα στην αυξανόμενη συλλογή πληροφοριών σχετι-
κά με την κοινωνιογλωσσολογία- και ενθαρρύνθηκα από τον πρόεδρο του τμήματος, Robert
Screen, να λάβω το διδακτορικό μου και να επιστρέψω στο Hampton, για να διδάξω. Τι όρα-
μα για μία κοπέλα 21 ετών–να γίνει μέλος ΔΕΠ στην λογοπαθολογία στο πανεπιστήμιο, στο
οποίο σπούδασε. Το πραγματοποίησα!
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SHELLY CHABON

Εγώ, κυριολεκτικά, έπεσα τυχαία στο επάγγελμα του λογοπαθολόγου. Ενώ ήμουν δευτεροε-
τής φοιτήτρια στην Αγγλική φιλολογία, παραπάτησα σε ορισμένα φυλλάδια, τα οποία είχαν
πεταχτεί στη μέση του διαδρόμου. Παρόλο που δεν ήμουν οπαδός της θεωρίας του Φρόυντ,
αποφάσισα ότι αυτό δεν ήταν ένα απλό ατύχημα. Κανόνισα να παρακολουθήσω ορισμένες
θεραπευτικές συνεδρίες στην κλινική του πανεπιστημίου. Ήξερα πολύ λίγα σχετικά με τον
τομέα εκείνη την περίοδο, ωστόσο, ένιωθα ότι εκεί άνηκα. Έτσι, από ότι φαίνεται, αυτή η
ημέρα σημάδεψε τη ζωή μου. Έπεσα στη λογοπαθολογία με τα μούτρα.

Μέσω αυτού του επαγγέλματος έχω συναντήσει πολλούς ισόβιους φίλους (συμπεριλαμβα-
νομένου του συζύγου μου και συγγραφέα-συνεργάτη σε αυτό το κεφάλαιο) -έμαθα, ξανά
έμαθα και ξέμαθα πολλά- έγινα σοφότερη από τα μαθήματα, που έλαβα από τους φοιτητές
και τις φοιτήτριές μου, και από τα παιδιά με διαταραχές επικοινωνίας και τις οικογένειές τους,
που είχα την ευτυχή τύχη να εξυπηρετήσω. Πρόσφατα, συνάντησα τα τετριμμένα αντίγραφα
του παρόμοιου φυλλαδίου, που επίσπευσαν το ενδιαφέρον μου για τις Επιστήμες της Επικοι-
νωνίας και τις Διαταραχές της Επικοινωνίας. Τριάντα χρόνια μετά, μπορώ να πω με ειλικρί-
νεια, ότι δεν έχω μετανιώσει την τυχαία πτώση, που με οδήγησε σε αυτό το ανταποδοτικό μο-
νοπάτι καριέρας.
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Μπορούμε να επιδιορθώσουμε, χωρίς να υπηρετούμε. Και μπορούμε να βοηθήσουμε, χωρίς
να υπηρετούμε. Και μπορούμε να υπηρετούμε, χωρίς να επιδιορθώσουμε ή να βοηθήσουμε.
. . . η επιδιόρθωση και η βοήθεια μπορεί, συχνά, να είναι η δουλειά του εγώ και η υπηρέτη-
ση, η δουλειά της ψυχής.

Rachel Remen (1996)

Β άση της εμπειρίας μας, όταν οι φοιτητές ρωτούνται γιατί ενδιαφέρθηκαν για τα επαγ-
γέλματα της ακοολογίας και της λογοπαθολογίας, η συντριπτική απάντηση σχετίζεται
με μία επιθυμία, για να βοηθήσουν τους άλλους. Δηλαδή, “καλούνται” σε αυτή τη

δουλειά, επειδή παρέχει μια ευκαιρία, για να χρησιμοποιήσουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα
και τις δεξιότητές τους, ώστε να υπηρετήσουν όσους έχουν ανάγκη (Sutherland-Cornett &
Chabon, 1988). Στη συζήτηση της Remen σχετικά με τις ενέργειες της υπηρεσίας και της
βοήθειας, ισχυρίζεται ότι η βοήθεια αντανακλά μία σχέση μεταξύ δύο άνισων παρτενέρ, επει-
δή υποδηλώνει ότι “χρησιμοποιούμε τη δική μας δύναμη, για να βοηθήσουμε ή να στηρίξου-
με όσους είναι πιο αδύναμοι και, επομένως, μπορεί ακούσια να αποκομίζουμε από τους αν-
θρώπους, περισσότερα από όσα θα μπορούσαμε ποτέ να τους δώσουμε”. Αντίθετα, η υπηρε-
σία θεωρείται ως μία ισορροπημένη ή δίκαια σχέση μεταξύ ατόμων. Αξιοσημείωτο είναι ότι η
Remen επισημαίνει ότι η βοήθεια παρέχει μία αίσθηση ικανοποίησης για τον φροντιστή, αλ-
λά η υπηρεσία επιφέρει ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης για όσους εμπλέκονται. Δηλαδή, “η
υπηρεσία μας υπηρετεί εμάς, καθώς και τους άλλους”. Ως γιατρός και άτομο με χρόνια πά-
θηση, μας υπενθυμίζει ότι “η επιδιόρθωση και η βοήθεια είναι η βάση της θεραπείας, αλλά
όχι της ίασης . . . μόνο η υπηρεσία γιατρεύει”. Αυτή η ιδέα της υπηρεσίας είναι συνήθης σε
πολλούς ορισμούς της ακοολογίας και της λογοπαθολογίας και είναι η θεωρητική έννοια, η
οποία έχει εμπνεύσει αυτό το κεφάλαιο. Φράσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται από αυτά τα
επαγγέλματα για την περιγραφή της κλινικής άσκησης τους είναι οι κλινικές υπηρεσίες, η πα-
ροχή υπηρεσίας, οι υπηρεσίες αποκατάστασης, οι ακοολογικές υπηρεσίες και η υγειονομική
περίθαλψη. Υπάρχουν πολλοί άλλοι φοιτητές, οι οποίοι όταν ερωτηθούν σχετικά με το τι τους
έφερε σε αυτά τα επαγγέλματα, θα απαντήσουν ότι ήταν η έκταση του αγνώστου, του ανεπι-
βεβαίωτου ή η θεωρητική πλευρά, που τους κινητοποίησε, πρόσθετα στην επιθυμία να βοη-
θήσουν. Άτομα με δυσκολίες στον λόγο, την ομιλία ή την ακοή επωφελούνται σημαντικά από
υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από ακοολόγους, λογοπαθολόγους και ειδικούς ομιλίας-
γλώσσας-ακοής (Powers, 2000).

Η ακοολογία και η λογοπαθολογία είναι δύο διαφορετικά επαγγέλματα, τα οποία συνδέ-
ονται στενά. Η φύση της στενής σχέσης είναι ότι επιλαμβάνονται των αναγκών ατόμων με
διαταραχές επικοινωνίας. Με το πέρασμα των αιώνων, καθώς οι άνθρωποι και τα ζώα συνυ-
πάρχουν, οι άνθρωποι περηφανεύονται για τους εαυτούς τους, έχοντας πράγματι προσδιορί-
σει την ανθρώπινη ιδιότητά τους, εν αντιθέσει με άλλα είδη στο ζωικό βασίλειο, αναγνωρί-
ζοντας την παρουσία της γλώσσας και της επικοινωνίας. Οι βιολόγοι έχουν τόμους εντυπω-
σιακών ερευνητικών μελετών, οι οποίες διερευνούν την παρουσία και την έκταση της ζωικής
– δηλαδή, της μη ανθρώπινης – επικοινωνίας. Όσο εντυπωσιακές και εάν είναι οι μελέτες,
και όσο εξελιγμένα και εάν είναι τα ερευνητικά ευρήματα, προφανώς κανένα είδος ζώου δεν
κατέχει το εξεζητημένο επικοινωνιακό σύστημα, το οποίο υπάρχει στα είδη του Homo sa-
piens. Η διαπροσωπική επικοινωνία, η οποία συντελείται αναρίθμητες φορές σε μία ημέρα,
είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, πρωτίστως ανθρώπινο, φαινόμενο. Για παράδειγμα, ο Παύλος και
η Ελένη συζητούν σχετικά με μία ταινία, την οποία η Ελένη συστήνει στον Παύλο, για να δει.
Η Ελένη έχει μία ιδέα, την οποία μετατρέπει νοητικά σε λέξεις και προτάσεις. Οι ψυχογλωσ-
σολόγοι αναφέρονται σε αυτή τη γνωστική διεργασία, ως κωδικοποίηση. Ο εγκέφαλος στέλ-
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νει ένα κινητικό μήνυμα στους αρθρωτές (πχ., γλώσσα, χείλη, δόντια, μαλακή υπερώα) και η
Ελένη παράγει σύμφωνα και φωνήεντα σε αλληλουχίες, οι οποίες εκφράζουν τις σκέψεις της
σχετικά με την ταινία. Το προϊόν της άρθρωσης της Ελένης είναι μία σειρά ακουστικών σημά-
των, το οποία μεταφέρονται με τον αέρα και συλλέγονται και λαμβάνονται από τον μηχανι-
σμό ακοής του Παύλου. Τα ακουστικά σήματα συνεχίζουν κατά μήκος της οδού ακουστικής
μετάδοσης του Παύλου προς τον εγκέφαλό του, όπου τα σήματα προσλαμβάνονται ως, ή ερ-
μηνεύονται σε, λέξεις και προτάσεις. Ιδού! –Ο Παύλος έλαβε και αντιλήφθηκε το μήνυμα, το
οποίο προερχόταν από την Ελένη– ο Παύλος αποφασίζει να δει την ταινία. Οι ψυχογλωσσο-
λόγοι αναφέρονται στη γνωστική επεξεργασία, μέσω της οποίας ο Παύλος μπόρεσε να λάβει
τις λέξεις και τις προτάσεις, και να τις μετατρέψει σε ένα μήνυμα με νόημα, ως αποκωδικο-
ποίηση. Αυτή η επεξεργασία είναι ιδιαίτερα μαγική. Η αποτελεσματική επικοινωνία περιλαμ-
βάνει φυσιολογικές, ακουστικές, γνωστικές, γλωσσολογικές, ψυχολογικές, πολιτιστικές και
κοινωνικές πλευρές. Αυτή είναι μία απλουστευμένη περιγραφή της πολύ περίπλοκης επικοι-
νωνιακής διεργασίας. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι το φύλο, η ηλικία, η κουλτούρα, η εθνι-
κότητα, οι εμπειρίες της ζωής, η γεωγραφία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το κοινωνικοοικονομι-
κό επίπεδο, ακόμα και το επάγγελμα ενός ατόμου διαμορφώνει την επικοινωνία του. Αυτό
που, πιθανόν, είναι το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι, εν τέλει, μαθαίνουμε να επικοινωνούμε και
ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε διαταραχές επικοινωνίας.

Ποιος Εξυπηρετείται;
. . . η υπηρεσία μας εξυπηρετεί εμάς, καθώς και τους άλλους.

Άτομα με Δυσκολίες Επικοινωνίας

Η ακοολογία και η λογοπαθολογία είναι προσωποκεντρικές και τα άτομα, τα οποία εξυπηρε-
τούνται είναι πολλά και διαφορετικά. Περίπου ένα στα οχτώ με δέκα άτομα, ή 46 εκατομμύ-
ρια Αμερικανοί, έχουν διαταραχές επικοινωνίας. Αυτά τα άτομα μπορεί να παρουσιάσουν
ελάχιστες ή πολλές ικανότητες ή ανικανότητες και μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, φυ-
λής, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, γλώσσας, εθνικότητας, θρησκείας, επαγγέλμα-
τος και κοινωνικοοικονομικής ομάδας και από όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Κάθε άτομο
με μία διαταραχή επικοινωνίας είναι ένας μοναδικός συνδυασμός της κουλτούρας, της κλη-
ρονομικότητας και του περιβάλλοντος του/της. Άσχετα από την διαγνωστική ετικέτα, ή τη σο-
βαρότητα ή τη μακροβιότητα της δυσκολίας στην ομιλία, τη γλώσσα ή την ακοή, το παιδί ή ο
ενήλικος, ασθενής ή πελάτης με μία διαταραχή επικοινωνίας μας οδηγεί στην υπηρεσία μας.

Με το πέρασμα των ετών, η γλώσσα, η οποία χρησιμοποιείται, για να περιγράψουμε τους
ασθενείς μας, έχει αλλάξει, για να αντανακλά την πρόσωπο-κεντρική προοπτική μας στην
υπηρεσία. Στο παρελθόν, συνηθιζόταν να αναφερόμαστε σε “έναν αφασικό ενήλικο” ή “ένα
εγκεφαλικά παραλυμένο παιδί”. Αντίθετα, σήμερα λέμε “ένας ενήλικος με αφασία” ή “ένα
παιδί με εγκεφαλική παράλυση”. Η επίπτωση της διαφοράς είναι ότι το άτομο παρουσιάζεται
πρώτο και ακολουθεί η διάγνωση. Αυτός δεν είναι μόνο ένας σημασιολογικός διαχωρισμός^
είναι ένας φιλοσοφικός προσανατολισμός.

Όσοι Ενδιαφέρονται να Υπηρετήσουν Άτομα με Διαταραχές Επικοινωνίας

Οι ακοολόγοι και οι λογοπαθολόγοι είναι ανεξάρτητοι και αυτόνομοι επαγγελματίες. Αυτό
σημαίνει ότι οι ακοολογικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες λογοπαθολογίας δεν χρειάζεται να
εξουσιοδοτηθούν από έναν άλλο επαγγελματία, όπως έναν γιατρό. Η διεπιστημονική ομάδα,
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ωστόσο, είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την κλινική άσκηση. Για να διασφαλιστεί ότι οι
ασθενείς αντιμετωπίζονται με έναν ολιστικό τρόπο, συχνά, είναι σημαντικό και κατάλληλο οι
λογοπαθολόγοι και οι ακοολόγοι να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες. Στα σχολεία,
συνεργαζόμαστε με γονείς και κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής,
σχολικούς συμβούλους, σχολικούς ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, εκπαι-
δευτικούς ξένων γλωσσών και κοινωνικούς λειτουργούς. Σε μονάδες υγειονομικής περίθαλ-
ψης, δουλεύουμε με τις οικογένειες των ασθενών και σε διεπιστημονικές ομάδες φυσιοθερα-
πευτές, εργοθεραπευτές, γιατρούς, διατροφολόγους, οδοντιάτρους, νοσοκόμους και κοινωνι-
κούς λειτουργούς.

Η Επαγγελματική Κοινότητα Υπηρεσιών Μας

Η Αμερικανική Ένωση Ομιλίας-Λόγου-Ακοής (ASHA) είναι ο επαγγελματικός, επιστημονι-
κός και διαπιστευμένος οργανισμός για περισσότερους από 135.000 ακοολόγους, λογοπα-
θολόγους και επιστήμονες ομιλίας-γλώσσας-ακοής. Η ASHA παρέχει πρότυπα επαγγελματι-
κής άσκησης και ηθικής συμπεριφοράς, δημοσιεύει επαγγελματικά περιοδικά, πρότυπα δια-
πίστευσης για κολλέγια και πανεπιστήμια με προγράμματα επιστημών και διαταραχών επικοι-
νωνίας, καθώς και πρότυπα πιστοποίησης για άτομα, τα οποία ασκούν τα επαγγέλματα, προ-
άγει ερευνητικές πρωτοβουλίες, επιλαμβάνεται θεμάτων εργασιακού χώρου, ασκεί πολιτική
πίεση σε κρατικές και πολιτειακές κυβερνήσεις για το όφελος των πελατών και των επαγγελ-
ματιών, στρατολογεί μέλη στα επαγγέλματα, ενημερώνει το κοινό σχετικά με την αξία των
επαγγελμάτων και επιλαμβάνεται των προκλήσεων και των αναγκών πολιτιστικά διαφορετι-
κών ασθενών με δυσκολίες και οικογενειών, επαγγελμάτων και φοιτητών.

Ο Εθνικός Οργανισμός Ομιλίας, Λόγου και Ακοής για Φοιτητές (NSSLHA) είναι ένας
προ-επαγγελματικός οργανισμός συμμετοχής για φοιτητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την
μελέτη των επιστημών και των διαταραχών επικοινωνίας. Η συμμετοχή στον οργανισμό
NSSLHA είναι διαθέσιμη για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, οι
οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε ένα πρόγραμμα πλήρους ή μερικής απασχόλησης για τις επι-
στήμες της επικοινωνίας ή σε σχετική ειδίκευση (www.nsshla.org).

Η Αμερικανική Ακαδημία Ακοολογίας (ΑΑΑ) είναι ένας οργανισμός από και για ακοολό-
γους. Η ΑΑΑ έχει πάνω από 11.000 μέλη ακοολόγους και προάγει την ποιότητα της ακοής
και την φροντίδα της ισορροπίας, προωθώντας το επάγγελμα της ακοολογίας μέσω ηγεσίας,
υπεράσπισης, εκπαίδευσης, ενημέρωσης του κοινού και υποστήριξης της έρευνας (www.au-
diology.org).

Τι Υπηρεσίες Παρέχονται;
Οι λογοπαθολόγοι και οι ακοολόγοι παρέχουν πολλούς τύπους κλινικών υπηρεσιών. Οι
ακοολόγοι παρέχουν υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας σε άτομα, τα οποία έχουν δυσκο-
λίες με την ακοή και την ισορροπία. Οι λογοπαθολόγοι αξιολογούν και αντιμετωπίζουν αρ-
θρωτικές, γλωσσικές, γνωστικές διαταραχές και διαταραχές επικοινωνίας, φωνής, ροής και
κατάποσης. Επίσης, διεξάγουν έρευνα, διδάσκουν, χορηγούν ή αναπτύσσουν υλικά θεραπεί-
ας και αξιολόγησης.

Το “Πεδίο Άσκησης της Ακοολογίας” (ASHA, 2004d) και το “Πεδίο Άσκησης της Λογο-
παθολογίας” (ASHA, 2007) είναι δύο σημαντικά έγγραφα αναφοράς, τα οποία σκιαγραφούν
τις υπηρεσίες, τις οποίες παρέχουν οι ακοολόγοι και οι λογοπαθολόγοι. Οι υπηρεσίες, που
παρέχουν οι ακοολόγοι, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 Πρόληψη της βαρηκοΐας και προστασία της λειτουργίας της ακοής.
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 Προσδιορισμός της δυσλειτουργίας στα συστήματα ακοής, ισορροπίας και σε σχετικά συ-
στήματα.

 Αξιολόγηση.
 Αποκατάσταση.
 Υπεράσπιση.
 Εκπαιδευτικά Συμβούλια.
 Έρευνα.
 Πρόληψη και προ-παραπομπή για διαταραχές ομιλίας (άρθρωση, ροή, αντήχηση, φωνή),

γλωσσικές και γνωστικές διαταραχές και διαταραχές σίτισης και κατάποσης.
 Ανιχνευτικό έλεγχο.
 Αξιολόγηση/εκτίμηση.
 Ιατρικά συμβούλια.
 Διάγνωση.
 Θεραπεία, παρέμβαση και χειρισμός.
 Συμβουλευτική.
 Συνεργασία.
 Τεκμηρίωση.
 Παραπομπή.

Όλες οι προαναφερόμενες δραστηριότητες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη διαφορά,
για τα άτομα, που εξυπηρετούμε.

Που Παρέχονται οι Υπηρεσίες;
Ένα ελκυστικό χαρακτηριστικό της ακοολογίας και της λογοπαθολογίας είναι ότι προσφέ-
ρουν στους παροχείς υπηρεσιών την δυνατότητα να δουλέψουν σε οποιονδήποτε αριθμό
πλαισίων. Μπορείτε να συναντήσετε ακοολόγους και λογοπαθολόγους να δουλεύουν σε
σχολεία, νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, κρατικές υπηρεσίες, μονάδες φροντί-
δας ηλικιωμένων, ερευνητικά εργαστήρια και σε ιδιωτικά γραφεία. Οι περισσότεροι ακοολό-
γοι και λογοπαθολόγοι παρέχουν άμεσες κλινικές υπηρεσίες σε αυτά τα πλαίσια. Δουλεύου-
με ένας-προς-έναν και με ομάδες ασθενών, δουλεύουμε σε γραφεία κλινικών, στο προσκέ-
φαλο των ασθενών, σε σχολικές τάξεις, σε μονάδες θεραπείας, στα σπίτια των ασθενών, σε
ακοολογικούς θαλάμους και σε ερευνητικά εργαστήρια.

Ένα τέτοιο ευρύ σύνολο πλαισίων εργασίας προσφέρει μία ευκαιρία, αλλά και μία πρόκλη-
ση. Σας ενθαρρύνουμε να κατακτήσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που είναι απαραίτητες,
για να επιτύχετε σε ποικίλα κλινικά πλαίσια. Πολλοί φοιτητές ξεκινούν τις προπτυχιακές σπου-
δές τους, προϊδεασμένοι σχετικά με τον τύπο πλαισίου, στο οποίο επιθυμούν να εργαστούν
έπειτα από την αποφοίτηση. Άλλοι φοιτητές ενδιαφέρονται για έναν τύπο πλαισίου, αλλά μόλις
εκτεθούν σε νέα και ποικίλα κλινικά πλαίσια, μπορεί να αλλάξουν γνώμη και να επιλέξουν να
εργαστούν σε έναν διαφορετικό τύπο εγκαταστάσεων. Το δεύτερο σενάριο συμβαίνει αρκετά
συχνά. Οι ευκαιρίες για ακοολόγους και λογοπαθολόγους φαίνονται ατελείωτες και περιορί-
ζονται μόνο από την δική σας προτίμηση και τον τόπο κατοικίας σας. Μέσω εταιρικών επιχειρή-
σεων, οι οποίες προσλαμβάνουν ειδικούς αποκατάστασης, υπάρχουν δυνατότητες για λογοπα-
θολόγους, οι οποίοι επιθυμούν να ταξιδέψουν, να ζήσουν και να εργαστούν σε διαφορετικές
χώρες και πόλεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το φάσμα και το βάθος της μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης στην ακοολογία και τη λογοπαθολογία, καθώς και η εθνική πιστοποίηση και τα
πρότυπα χορήγησης αδείας ανά πολιτεία, καθιστούν εφικτή την αλλαγή των ρυθμίσεων απα-
σχόλησης ή την απασχόληση σε όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά πλαίσια.
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Πότε Παρέχονται οι Υπηρεσίες;
Οι υπηρεσίες ακοολογίας και λογοπαθολογίας ξεκινούν με παραπομπές. Ορισμένες φορές,
ένας/μία ασθενής προσέρχεται μόνος/-η, ή ένας γονέας προγραμματίζει ένα ραντεβού για
ένα παιδί, ή ένας γιατρός παραπέμπει έναν/μία ασθενή. Στα σχολεία, συνήθως, ο εκπαιδευτι-
κός της τάξης είναι το άτομο, το οποίο ξεκινά την διαδικασία παραπομπής. Σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις, υπάρχουν ερωτήματα και ανησυχίες, όπως τα ακόλουθα:
 Εάν το άτομο ακούει, όσο καλά θα έπρεπε να ακούει.
 Εάν η ομιλία του ατόμου έχει όση ευφράδεια γίνεται.
 Εάν το λεξιλόγιο και οι προτάσεις του παιδιού έχουν την ωριμότητα, που πρέπει, δεδομέ-

νης της ηλικίας του παιδιού.
 Εάν το άτομο αντιμετωπίζει κόπωση φωνητικών χορδών προς το τέλος της ημέρας και δεν

μπορεί να παράγει φωνή, που να είναι δυνατότερη από έναν ψίθυρο.
 Εάν το άτομο έχει δυσκολία στην κατάποση.
 Εάν το άτομο έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και έχει δυσκολία στην ομιλία και/ή στην

κατανόηση της επικοινωνίας των άλλων ατόμων.
 Εάν ο/η μαθητής/-τρια έχει δυσκολία με τις γλωσσικές δεξιότητες, οι οποίες απαιτούνται

για επιτυχή μάθηση, όπως το να λέει, να διαβάζει, να συλλαβίζει και να γράφει αποσπά-
σματα.

 Εάν η κινητική ανάπτυξη του παιδιού δυσκολεύει τον προφορικό λόγο, που να τον καθι-
στά μη κατανοητό από άλλα άτομα.

 Εάν το άτομο αντιμετωπίζει εμβοές (κουδουνίσματα στα αυτιά) ή ίλιγγο (ζαλάδα) ή δυσκο-
λίες ισορροπίας.

 Εάν το άτομο έχει αναπτύξει μία βραχνή φωνή λόγω συνήθειας, έχει αναπτύξει νεοπλα-
σίες, όπως πολύποδες ή οζίδια, ή κάτι παρόμοιο.

Οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις μπορεί να παρακινήσει την ανάγκη για αξιολογή-
σεις ομιλίας/γλώσσας και ακοής. Τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων προσδιορίζουν
μία διάγνωση, συνήθως, την αιτιολογία ή το αίτιο της διαταραχής επικοινωνίας και συστάσεις
για αποκατάσταση ομιλίας, γλώσσας και ακοής, εάν και όταν οι υπηρεσίες ομιλίας, γλώσσας
και ακοής είναι κατάλληλες.

Ένα επαγγελματικό καθήκον είναι ο προσδιορισμός του εάν ένα άτομο παρουσιάζει μια
διαφορά στην επικοινωνία, και όχι μία διαταραχή επικοινωνίας (ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4
σε αυτό το βιβλίο). Όταν ένα άτομο έχει κατακτήσει μία γλώσσα ή μία διάλεκτο και είναι από
ένα πολιτιστικό υπόβαθρο διαφορετικό και άγνωστο για τον λογοπαθολόγο, μπορούν να πα-
ρουσιαστούν λανθασμένες διαγνώσεις και ακατάλληλες επαγγελματικές πρακτικές. Επομέ-
νως, οι αξιολογήσεις ομιλίας και γλώσσας, ο προσδιορισμός του εάν χρειάζεται λογοθερα-
πεία και η παρέμβαση σε ομιλία και γλώσσα θα πρέπει να επιχειρούνται με μία κατανόηση
της κουλτούρας του ατόμου, καθώς και των προτύπων επικοινωνίας για την πολιτιστική ομά-
δα. Κάθε ένα από τα κεφάλαια σε αυτό το βιβλίο επιλαμβάνεται πολύ-πολιτιστικών θεμάτων,
που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όταν δουλεύουμε με ασθενείς από πολιτιστικά και γλωσσο-
λογικά διαφορετικά υπόβαθρα με διαταραχές επικοινωνίας και τις οικογένειές τους.

Εάν ένα άτομο μαθαίνει Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα, περιπτώσεις παραγωγής ομιλητι-
κών ήχων και σχηματισμού προτάσεων, καθώς και κανόνες διαπροσωπικών ανταλλαγών
μπορεί να διαφέρουν από το πώς συντελείται η επικοινωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες από
άτομα, των οποίων η πρώτη γλώσσα είναι τα Αμερικανικά Αγγλικά. Όλοι μας αναπτύσσουμε
τους ομιλητικούς ήχους και τους συντακτικούς κανόνες της επικοινωνιακής μας κοινότητας.
Ένα πρότυπο επικοινωνίας δεν θεωρείται διαταραχή, όταν οι διαφορές στην επικοινωνία βα-
σίζονται στην πρώτη γλώσσα ή στην τοπική διάλεκτο ενός ασθενή. Ένας από τους επιμελητές
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αυτού του βιβλίου είναι από την Βόρεια Καρολίνα, όπου δεν είναι διαταραχή επικοινωνίας, οι
λέξεις pen και pin να προφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Ένας από τους επιμελητές ζει στο Pit-
tsburgh, στην Πενσυλβανία, όπου δεν είναι διαταραχή επικοινωνίας για την αντωνυμία you
στον πληθυντικό αριθμό, να προφέρεται ως yence. Εάν μία οικογένεια έχει μεταναστεύσει
από την Ισπανία, ανάλογα με την Ισπανική διάλεκτο που μιλά, μπορεί να είναι ένα ψεύδισμα
ή μία διαταραχή άρθρωσης για τα μέλη της το να προφέρουν τον ήχο s ως th. Οι διαφορές
στην επικοινωνία δεν είναι διαταραχές επικοινωνίας και αντιμετωπίζονται αρκετά διαφορετι-
κά από ότι οι διαταραχές επικοινωνίας. Έτσι, για παράδειγμα, εάν ένας σπουδαστής αποφα-
σίσει να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια, με σκοπό να μάθει Αγγλικά ως δεύτερη ή τρίτη
γλώσσα, ο λογοπαθολόγος μπορεί να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία ή να δουλέψει σε συ-
νεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον εκπαιδευτικό ξένης γλώσσας, και να επικοι-
νωνεί με την οικογένειά του. Πρόκειται για μία διαδικασία εκπαίδευσης γλώσσας/επικοινω-
νίας και όχι θεραπείας ή θεραπευτικής αγωγής επικοινωνίας. Ο λογοπαθολόγος είναι το άτο-
μο, το οποίο παίζει βασικό ρόλο στον προσδιορισμό του εάν οι υπηρεσίες είναι απαραίτητες.

Εάν μία νεαρή γυναίκα ανησυχεί σχετικά με την ικανότητά της να χρησιμοποιεί άνετα τα
ομιλητικά πρότυπα, τη σύνταξη και το ύφος ομιλίας, που συνδέονται με τα Πρότυπα Αμερικα-
νικά Αγγλικά, επειδή μιλάει μία τοπική διάλεκτο των Αμερικανικών Αγγλικών, που αναφέρε-
ται ως Αφρό-Αμερικανικά Αγγλικά, μπορεί να αποφασίσει να έρθει σε επαφή με έναν λογο-
παθολόγο. Οι λογοπαθολόγοι αναγνωρίζουν την γλωσσολογική ακεραιότητα των διαλέκτων
και αναγνωρίζουν ότι οι γλώσσες έχουν διαλέκτους, οι οποίες είναι ποικιλίες μιας γλώσσας,
που διέπονται από κανόνες. Ένας λογοπαθολόγος μπορεί να διευκολύνει μία διαδικασία εκ-
παίδευσης επικοινωνίας για αυτό το άτομο, αποσαφηνίζοντας τις καταστάσεις, στις οποίες οι
Αφρο-Αμερικανικές ποικιλίες της Αγγλικής γλώσσας είναι κατάλληλες και τις καταστάσεις,
στις οποίες θα ήταν κατάλληλη μία πρότυπη ποικιλία Αγγλικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας
στρατηγικές, που αναφέρονται ως αντιπαραβολική ανάλυση. Χρησιμοποιώντας αυτή τη στρα-
τηγική, ο λογοπαθολόγος ζητά από τη νεαρή γυναίκα να ακούσει και να παράγει, με έναν
αντιπαραβολικό τρόπο, και τις δύο διαλέκτους. Η διάλεκτος της Πρότυπης Αγγλικής Γλώσ-
σας διδάσκεται πιο αποτελεσματικά, για να κινητοποιήσει άτομα, τα οποία είναι πρόθυμα να
μάθουν περισσότερα σχετικά με τα διάφορα πρότυπα της Αγγλικής γλώσσας, που μιλιέται
στις Ηνωμένες Πολιτείες και να μάθουν την κατάλληλη χρήση αυτών των ποικιλιών επικοι-
νωνίας. Ο λογοπαθολόγος αναγνωρίζει την αξία του να είναι κάποιος πολύ-γλωσσικός και
πολύ-διαλεκτικός. Ο λογοπαθολόγος κατανοεί το πότε και το πώς να βοηθήσουν ένα άτομο
στη χρήση των πρώτων και δεύτερων διαλέκτων ή γλωσσών τους.

Πως Παρέχονται οι Υπηρεσίες;
Υπάρχουν, πιθανόν, τόσες πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, για την παροχή υπηρεσιών σε
όσους χρειάζονται και επιθυμούν να αλλάξουν, να βελτιώσουν και/ή να ελέγξουν την επικοι-
νωνία τους ή να βελτιώσουν την κατάποσή τους και να αποφύγουν την εισρόφηση, όσες και οι
παροχείς υπηρεσιών. Η θεραπεία μπορεί να έχει τη μορφή συγκεκριμένων προγραμμάτων,
διαδικασιών ή ασκήσεων, δραστηριότητες παιχνιδιού και αφήγηση ιστοριών, διαδραστικά
προγράμματα σε υπολογιστή, τοποθέτηση κεφαλής και σώματος, μυϊκή χαλάρωση ή χειρισμό,
πολυαισθητηριακή διέγερση, συμβουλευτική και καθοδήγηση. Οι υπηρεσίες μπορεί να παρέ-
χονται έπειτα από ή σε συνδυασμό με χειρουργική, ιατρική ή οδοντιατρική θεραπεία. Ο λογο-
παθολόγος και ο ακοολόγος πρέπει να χρησιμοποιούν μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της
επαυξητικής και της εναλλακτικής επικοινωνίας και της νοηματικής ή της ολικής επικοινωνίας.
Οι λογοπαθολόγοι και οι ακοολόγοι μπορεί να εφαρμόζουν έμμεσες προσεγγίσεις, για να
δουλέψουν με το άτομο με διαταραχή επικοινωνίας, ή έμμεσες προσεγγίσεις μπορεί να χρησι-
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μοποιηθούν, για να εκπαιδευτούν, να εξασκηθούν και να συμβουλευτούν τα μέλη της οικογέ-
νειας και οι φίλοι και/ή το προσωπικό, ώστε να αντιμετωπίζουν τη διαταραχή επικοινωνίας.
Ορισμένες προσεγγίσεις είναι σχεδιασμένες για παιδιά, ενώ άλλες είναι κατάλληλες για ενηλί-
κους. Η θεραπεία μπορεί να διεξάγεται σε ατομική βάση (ένας λογοπαθολόγος ή ακοολόγος
με ένα άτομο με μία διαταραχή επικοινωνίας) ή σε μικρές ή μεγάλες ομάδες^ μπορεί να προ-
σφέρεται σε εκπαιδευτικό ή κλινικό πλαίσιο και/ή σε φυσικά πλαίσια, όπως η σχολική τάξη ή
το σπίτι. Οι συνεδρίες μπορεί να διεξάγονται από καθημερινά έως προγραμματισμένες λιγότε-
ρο τακτικά και μπορεί να ποικίλουν σε διάρκεια από 15 λεπτά έως αρκετές ώρες. Η ποικιλία
των θεραπευτικών επιλογών, που είναι διαθέσιμες, υποδεικνύει ότι καμία μέθοδος από μόνη
της δεν είναι κατάλληλη για όλα τα άτομα με διαταραχές επικοινωνίας.

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες ακοολογίας και λογοπαθολογίας μπορεί να παρέχονται
ακόμα και μέσω τεχνολογίας τηλεπικοινωνίας (ASHA, 2005a, 2005c). Αυτός ο τύπος κλινι-
κής άσκησης αναφέρεται ως τηλεϊατρική ή τηλεπρακτική. Συμβουλευτική και υπηρεσίες αξιο-
λόγησης και παρέμβασης μπορούν να παρέχονται εξ’ αποστάσεως, συνδέοντας κλινικό με
κλινικό και κλινικό με ασθενή. Η αιτιολογία είναι ότι οι κλινικές υπηρεσίες μπορεί να επεκτα-
θούν στις δύσκολα-προσβάσιμες έως και υποεξυπηρετούμενες περιοχές, οι οποίες εντοπί-
ζονται, συχνά, σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Η τηλεπρακτική επιλαμβάνεται
θεμάτων πρόσβασης, που δημιουργούνται λόγω απόστασης από διαθέσιμες υπηρεσίες, ακα-
ταλληλότητας ειδικών και ανεπαρκούς κινητικότητας.

Οι προσδιορισμοί σχετικά με το πώς θα πρέπει να παρέχεται η υπηρεσία, πρέπει να βασί-
ζονται σε έγκυρες επιστημονικές ενδείξεις. Οι Lubinski και Frattali (2001) περιγράφουν την
τεκμηριωμένη πρακτική ως την εφαρμογή της έρευνας (επιστημονικές ενδείξεις) στη λήψη
κλινικών αποφάσεων. Οι λογοπαθολόγοι και οι ακοολόγοι συμβουλεύονται την διαθέσιμη
βιβλιογραφία και αξιοποιούν τις αντικειμενικές πληροφορίες, για να αποσαφηνίσουν και να
ταξινομήσουν την διαταραχή επικοινωνίας και να στηρίξουν ή να επικυρώσουν τις προσεγγί-
σεις, που υιοθετούν στη θεραπεία. Ο Dollaghan (2004) υποστηρίζει έντονα ότι υπάρχουν δύο
συστατικά μέρη στην τεκμηριωμένη πρακτική. Ένα συστατικό μέρος είναι η ευσυνείδητη χρή-
ση της καλύτερης πρόσφατης έρευνας και των πληροφοριών σχετικά με την φροντίδα των
ασθενών^ το δεύτερο συστατικό μέρος προέρχεται από την κλινική εξειδίκευση και την εμπει-
ρία του κλινικού. Έτσι, η τεκμηριωμένη πρακτική προσδιορίζεται από την ενσωμάτωση της
κλινικής εξειδίκευσης με την καλύτερη διαθέσιμη κλινική και επιστημονική έρευνα. Ένα τρί-
το συστατικό μέρος της τεκμηριωμένης πρακτικής είναι οι απόψεις, οι αξίες και οι πεποιθή-
σεις του πελάτη.

Η αξιολόγηση είναι το πρώτο βήμα στη θεραπεία και επαναλαμβάνεται συστηματικά καθ’
όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, για να προσδιοριστούν και να περιγραφούν οι δυνά-
μεις και οι αδυναμίες του ατόμου, να προσδιοριστεί η φύση και ο τύπος της διαταραχής επι-
κοινωνίας, να εδραιωθούν στόχοι και να δοθεί ένα μέτρο αποτελεσματικότητας της θεραπεί-
ας πριν την υπηρεσία. Εξυπηρετούμε άτομα με διαταραχές επικοινωνίας, βοηθώντας τους να
εκτιμήσουν και να βελτιστοποιήσουν τις υπάρχουσες επικοινωνιακές δεξιότητες, να αναπτύ-
ξουν καινούριες δεξιότητες και να μειώσουν τις επικοινωνιακές δυσκολίες και οποιεσδήποτε
αρνητικές επιδράσεις, μπορεί να έχουν αυτές οι δυσκολίες στην εικόνα του εαυτού τους, στις
προσωπικές αλληλεπιδράσεις, στην σχολική επίδοση και/ή στην παραγωγικότητα της εργα-
σίας.

Παρόλο που οι μέθοδοι και ο τύπος της παρεχόμενης θεραπείας μπορεί να ποικίλουν, αυ-
τό που είναι σύνηθες σε όλες μας τις υπηρεσίες, είναι το επίπεδο σημασίας, που αποδίδεται
στη σχέση μεταξύ των ατόμων με διαταραχές επικοινωνίας και των ατόμων, που παρέχουν τις
υπηρεσίες. Μία σχέση, η οποία βασίζεται σε αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη, είναι σημαν-
τική στην λογοπαθολογία και την ακοολογία. Η παρουσία μιας διαταραχής επικοινωνίας περι-
λαμβάνει την αναγνώριση στάσεων και συμπεριφορών, οι οποίες δημιουργούν δυσκολίες και
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ανησυχίες για το άτομο με την διαταραχή επικοινωνίας. Το πόσο ευάλωτο μπορεί να νιώθει
ένα άτομο είναι κάτι προσωπικό και ατομικό, έτσι που ακόμα και δύο άτομα με την ίδια ή πα-
ρόμοια διαταραχή επικοινωνίας θα έχουν διαφορετικές αποκρίσεις στην ίδια θεραπεία. Μέσω
των σχέσεων, που δημιουργούμε με αυτά τα άτομα, κατανοούμε την προέλευση και τη φύση
των επικοινωνιακών δυσκολιών τους και, εν τέλει, επιλέγουμε πόσο καλύτερα να τους εξυπη-
ρετήσουμε. Εξαιτίας της σημαντικής ευθύνης να διασφαλίσουν την εμπιστοσύνη και τον σεβα-
σμό στις προσωπικές τους σχέσεις, οι λογοπαθολόγοι και οι ακοολόγοι επιλέγουν να ακολου-
θούν τον Κώδικα Δεοντολογίας της ASHA. Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθοδηγεί τους λογοπα-
θολόγους και τους ακοολόγους, περιγράφοντας τις αρχές, που κατευθύνουν τη δουλειά τους
και τους κανόνες, ή συγκεκριμένες δηλώσεις σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν και τι όχι,
για να διατηρήσουν τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Το πώς εξυπηρετούμε είναι μία πολύπλοκη και προκλητική διαδικασία, επειδή συμπερι-
λαμβάνει έναν αριθμό απόψεων σχετικά με αυτό που είναι οι άνθρωποι και επειδή βασίζεται
στις ενδείξεις και τα συμπεράσματα σχετικά με τις διαταραχές επικοινωνίας. Υπάρχουν στιγ-
μές, που ο λογοπαθολόγος ή ο ακοολόγος λειτουργεί ως εκπαιδευτικός, ή ως πηγή πληρο-
φόρησης και, άλλες στιγμές, μπορεί να είναι ένας συμπεριφορικός ενισχυτής, ή ακόμα και
ένας ακροατής ή σύμβουλος. Η ικανοποίηση, η οποία πηγάζει από τις υπηρεσίες, που παρέ-
χονται σε άλλα άτομα μέσω των πολλών ρόλων των λογοπαθολόγων και των ακοολόγων, εί-
ναι κάτι περισσότερο από μία επαρκής ανταμοιβή.

Παροχή Υπηρεσιών και Επιστήμη: Πως; Πόσο Γρήγορα;
Πόσο Συχνά; Πόσο Πολύ;
Η χρήση των ενδείξεων στη λήψη κλινικών αποφάσεων, παρόλο που είναι ιστορικά σημαντι-
κή, έχει γίνει κεντρική για την άσκηση του επαγγέλματός μας. Το 2004, η ASHA εδραίωσε
μία Κοινή Συντονιστική Επιτροπή για την Τεκμηριωμένη Πρακτική. Στην επίσημη πολιτική
της, αυτή η ομάδα πρότεινε οι ακοολόγοι και οι λογοπαθολόγοι να ενσωματώνουν τις αρχές
της τεκμηριωμένης πρακτικής (ΤΠ) στην κλινική διαδικασία (ASHA, 2005b). Το ίδιο έτος, η
ASHA υιοθέτησε ένα νέο σύνολο προτύπων για την κλινική πιστοποίηση στην λογοπαθολο-
γία, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή το 2006 και το 2008 νέα πρότυπα τέθηκαν σε εφαρμογή
για την ακοολογία. Σε αυτά τα έγγραφα πιστοποίησης περιλαμβάνεται η διάταξη, “ο/η αιτών/-
ούσα (για πιστοποίηση) πρέπει να επιδείξει γνώσεις των διαδικασιών, οι οποίες χρησιμοποι-
ούνται στην έρευνα και στην ενσωμάτωση των ερευνητικών αρχών στην τεκμηριωμένη κλινι-
κή πρακτική” (ASHA, 2004a, p. 6).

Στις έννοιες της ΤΠ και της πρακτικής τεκμηρίωσης (ΠΤ) εμπεριέχεται μία αναγνώριση
της ανάγκης για έναν συνδυασμό κλινικών κρίσεων και κλινικών δεδομένων. Η ASHA
(2004b) ορίζει την ΤΠ ως “την ενσωμάτωση μας (α) κλινικής επιδεξιότητας, (β) των καλύτε-
ρων πρόσφατων ενδείξεων και (γ) των αξιών του πελάτη για την παροχή υψηλής-ποιότητας
υπηρεσιών, αντανακλώντας τα ενδιαφέροντα, τις αξίες, τις ανάγκες και τις επιλογές των ατό-
μων, που υπηρετούμε”. Η ΠΤ, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται σε “μία συστηματική συλ-
λογή δεδομένων σχετικά με την πρόοδο του πελάτη, που παρουσιάζεται κατά την διάρκεια
των θεραπειών, για να ενισχυθεί η ποιότητα και το αποτέλεσμα μας φροντίδας” (Burlingame,
2007). Οι Lemoncello και Fanning (2008) βλέπουν την ΠΤ ως ένα υπό-στοιχείο μας ΤΠ και
αναφέρουν ότι το κάθε ένα συμπληρώνει το άλλο.

Το προνόμιο παροχής υπηρεσιών σε άτομα με διαταραχές επικοινωνίας, φέρει και την
ευθύνη της εφαρμογής της επιστήμης στην πράξη, αναζητώντας εξωτερικές ενδείξεις και συγ-
κεντρώνοντας συστηματικά δεδομένα συγκεκριμένα για τον πελάτη, για την επιλογή των θε-
ραπευτικών προσεγγίσεων και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στις Διαταραχές Επικοινωνίας

Ì Παροχή Υπηρεσιών και Επιστήμη: Πως; Πόσο Γρήγορα; Πόσο Συχνά; Πόσο Πολύ;

29

1_Layout 1  17/12/2012  1:01 μμ  Page 29



και της επίδρασης της θεραπείας. Οι Nail-Chiwetalu και Bernstein-Ratner (2006) ισχυρίζονται
ότι οι κλινικές δεξιότητες αναπτύσσονται με την εφαρμογή των πρόσφατων διαθέσιμων δεδο-
μένων, όχι απλά με την προσωπική εκπαιδευτική και κλινική εμπειρία. Η άσκηση της ακοο-
λογίας και της λογοπαθολογίας είναι δυναμική και η εκπαίδευση, η οποία λαμβάνεται σε
πτυχιακό επίπεδο, καθώς και η κλινική εμπειρία, που συγκεντρώνεται με την πάροδο του
χρόνου, μπορεί να μην παρέχει στους κλινικούς τις γνώσεις των πιο αποτελεσματικών προ-
σεγγίσεων για περιπτώσεις, τις οποίες θα συναντούν στην καθημερινή άσκηση, κατά το διά-
στημα της καριέρας τους. Δεύτερον, ο εξειδικευμένος κλινικός θα πρέπει να αναζητά επίμο-
να νέες πληροφορίες, για να βελτιώσει την θεραπευτική αποτελεσματικότητα. Για το σκοπό
αυτό, οι κλινικοί θα πρέπει να αναζητούν δεδομένα, να ενσωματώνουν δεδομένα και να
αξιολογούν κλινικά την εφαρμογή των νέων γνώσεων σε κλινικές περιπτώσεις (κεφ. 6).

Το 1988, ένας από τους συγγραφείς έγραψε ότι “ευχόμαστε να εμπνέουμε στον/στην φοι-
τητή/-τρια κλινικό μία κατανόηση της σημασίας της επιστημονικής δέσμευσης, της φροντίδας,
της συμπόνιας και του επαγγελματισμού, που θα εξελιχθούν και θα δυναμώσουν καθ’ όλη τη
διάρκεια της επαγγελματικής καριέρας του/της” (Sutherland-Cornett & Chabon, 1988, p.
40). Η ανάγκη για μία τριάδα διαπροσωπικών δεξιοτήτων, θεωρητικών γνώσεων και επαγ-
γελματικών αξιών και αρχών φαίνεται πιο συναφής με τον τωρινό προσανατολισμό μας στην
παροχή υπηρεσιών. Αυτό είναι το μήνυμα αυτού του κειμένου και αυτή είναι η ελπίδα μας για
τα επαγγέλματά μας και για τα άτομα, που εξυπηρετούμε.

Γιατί Παρέχουμε Υπηρεσίες;
Ως συγγραφείς, και ως λογοπαθολόγοι, ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας ποιοτικά
και ποσοτικά δεδομένα, τα οποία διαμορφώνουν την “τεκμηριωμένη” αιτιολόγηση μας σχε-
τικά με τις ανταμοιβές της παροχής υπηρεσιών σε άτομα με επικοινωνιακές διαταραχές. Από
το 1997, η ASHA συλλέγει αντικειμενικά, ποιοτικά δεδομένα, τα οποία εξετάζουν την αποτε-
λεσματικότητα της δουλειάς, που κάνουν οι λογοπαθολόγοι, όταν παρέχουν υπηρεσίες σε
ενήλικους σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης και σε παιδιά σε σχολεία. Αυτή η δουλειά
διεξάγεται ως καλά-οργανωμένες, διαμήκεις και συνεχόμενες ερευνητικές μελέτες. Ένας
μηχανισμός για αυτή την έρευνα είναι το “Εθνικό Σύστημα Μέτρησης Αποτελέσματος” (Na-
tional Outcome Measurement System-NOMS) της ASHA. Το 1998, η ASHA εδραίωσε το
“Εθνικό Κέντρο για την Αποτελεσματικότητα της Θεραπείας στις Διαταραχές Επικοινωνίας”,
το οποίο είναι ένα συστατικό μέρος του NOMS για την υγειονομική περίθαλψη ενηλίκων.
Ένα παράδειγμα των δεδομένων είναι ότι σε πλαίσια αποκατάστασης εσωτερικών ασθενών,
οι λογοπαθολόγοι θεραπεύουν άτομα με διαταραχές κατάποσης (47,7%), διαταραχές μνή-
μης (46,6%), διαταραχές κατανόησης προφορικού λόγου (36%), διαταραχές παραγωγής
προφορικού λόγου (35,4), διαταραχές προσοχής (28,8%), κινητικές διαταραχές ομιλίας
(27,5%), δυσκολίες ανάγνωσης (21,8%), δυσκολίες γραφής (14,3%), διαταραχές πραγμα-
τολογίας (11,2%), διαταραχές φώνησης (6,7%) και διαταραχές ροής (0,7%)
(www.asha.org/nctecd/treatment_outcomes.htm). Η μέση ηλικία των ασθενών σε αυτή τη
μελέτη των 2.666 ασθενών ήταν 69 ετών. Το σχέδιο “Εθνικό Κέντρο για την Αποτελεσματι-
κότητα της Θεραπείας” υποδεικνύει ότι οι ασθενείς σε μονάδες αποκατάστασης, βελτίωσαν
την λειτουργική επικοινωνία τους, ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών των λογοπαθολόγων.
Βελτίωση στην επικοινωνιακή λειτουργικότητα παρουσιάστηκε στο 90% των ασθενών με
διαταραχές ροής, στο 81,8% των ασθενών με κινητικές διαταραχές ομιλίας, στο 77,5% των
ασθενών με διαταραχές φώνησης, στο 77,1% των ασθενών με διαταραχές παραγωγής προ-
φορικού λόγου, στο 76,8% των ασθενών με διαταραχές πραγματολογίας, στο 75,6% των
ασθενών με διαταραχές προσοχής, στο 74,7% των ασθενών με δυσκολίες ανάγνωσης, στο

30 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στις Διαταραχές Επικοινωνίας

1_Layout 1  17/12/2012  1:01 μμ  Page 30



74,6% των ασθενών με διαταραχές κατάποσης, στο 73,1% των ασθενών με διαταραχές
μνήμης, στο 73% των ασθενών με δυσκολίες γραφής και στο 73% των ασθενών με διατα-
ραχές κατανόησης προφορικού λόγου.

Αναφορικά με παιδιά από το νηπιαγωγείο έως την έκτη τάξη της πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, τα οποία έλαβαν υπηρεσίες λογοπαθολογίας στο σχολείο τους, το πρόγραμμα
NOMS προσδιόρισε ότι πάνω από το 90% των εκπαιδευτικών συμφωνούν ότι η ομιλία των
μαθητών ήταν κατανοητή από τους συνομηλίκους, ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών λογοπα-
θολογίας, που έλαβαν οι μαθητές. Πάνω από το 80% των εκπαιδευτικών ένιωσαν ότι οι μα-
θητές τους μετέδιδαν τα θέλω τους, τις ανάγκες, τις ιδέες και τις αντιλήψεις τους σε άλλα
άτομα πιο αποτελεσματικά, ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών λογοπαθολογίας, ότι η ομιλία
των μαθητών τους τραβούσε λιγότερο συχνά αρνητική προσοχή και ότι οι μαθητές τους μι-
λούσαν με λιγότερη απογοήτευση. Το 80% των εκπαιδευτικών ένιωσαν ότι οι μαθητές τους
συμμετείχαν πιο συχνά σε δραστηριότητες της τάξης, οι οποίες απαιτούσαν ομιλία και ότι η
ικανότητα των μαθητών τους να επικοινωνούν με κοινωνικά κατάλληλους τρόπους, είχε βελ-
τιωθεί. Τι πιστεύουν οι γονείς σχετικά με τις υπηρεσίες λογοπαθολογίας, που λαμβάνουν τα
παιδιά τους στο σχολείο; Το πρόγραμμα NOMS συγκέντρωσε δεδομένα, τα οποία αποκάλυ-
ψαν ότι το 95,6% των γονέων στην μελέτη ήταν ικανοποιημένοι ή έντονα ικανοποιημένοι με
τις υπηρεσίες, τις οποίες λάμβαναν τα παιδιά τους. Επιπλέον, το 91,5% των γονέων συμφω-
νούν ή συμφωνούν έντονα με την ακόλουθη δήλωση: “Πιστεύω ότι η επικοινωνία/κατάποση
του παιδιού μου έχει βελτιωθεί, εξαιτίας των υπηρεσιών λογοπαθολογίας” (http://presch-
ool.asha.org/resources/NOMS/treatment_outcomes.cfm).

Η θεραπεία αποδίδει! Δημοσιευμένες κλινικές ερευνητικές μελέτες και πρόσθετα δεδομέ-
να από το πρόγραμμα NOMS της ASHA παρέχουν ενδείξεις σχετικά με την αποτελεσματικό-
τητα της θεραπείας:
 Οι Conture και Yaruss (2004) αναφέρουν ότι πάνω από χίλιες μελέτες σε ενηλίκους, οι

οποίοι τραύλιζαν, υποδεικνύουν ότι 80% των ασθενών παρουσίασαν σημαντική βελτίωση,
ως αποτέλεσμα της θεραπείας. Τα δεδομένα NOMS αποκάλυψαν ότι το 79% των ενηλί-
κων, οι οποίοι τραύλιζαν, παρουσίασαν βελτιώσεις, λόγω της θεραπείας.

 Η έρευνα υποδεικνύει ότι, σε κάποιο σημείο στις ζωές τους, το 85% με 95% των παι-
διών με εγκεφαλική παράλυση αντιμετωπίζουν διαταραχές σίτισης και κατάποσης. Οι
μελέτες για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας της παιδιατρικής σίτισης και κατά-
ποσης παρουσιάζουν ενδείξεις ότι βελτιώσεις στην ασφάλεια της κατάποσης, όπως μει-
ωμένη εισρόφηση και βελτιωμένη διατροφή, είναι το αποτέλεσμα της θεραπείας. Η Ar-
vedson (2004) αναφέρει ότι ένας χρόνος ενδοστοματικής θεραπείας σε παιδιά με ήπια
δυσφαγία (διαταραχή κατάποσης) επέφερε σημαντικές βελτιώσεις στην σταθερότητα
της σιαγόνας, μαζί με καλύτερο κλείσιμο χειλιών, μάσηση και στοματικό χειρισμό της
τροφής.

 Οι L. O. Ramig και Verdolini (2004) αναφέρονται σε δεδομένα NOMS, τα οποία δείχνουν
ότι η πλειοψηφία των ασθενών με διαταραχές φώνησης παρουσίασαν πολλαπλά επίπεδα
βελτίωσης. Η θεραπεία φώνησης μπορεί να εξαλείψει την ανάγκη για χειρουργική επέμ-
βαση ή φαρμακευτική αγωγή.

 Οι Ashford, Logemann και McCullough (2004) αναφέρονται σε δεδομένα NOMS, τα
οποία αποκαλύπτουν ότι περίπου το 60% ενήλικων ασθενών με δυσφαγία, οι οποίοι χρει-
άστηκαν μία εναλλακτική μέθοδο σίτισης -για παράδειγμα, έναν ρινογαστρικό αγωγό-
στην αρχή της θεραπείας προόδευσαν σε ένα επίπεδο, στο οποίο η κατάποσή τους ήταν
ασφαλής και δεν χρειάζονταν πλέον μία εναλλακτική μέθοδο σίτισης, λόγω της θεραπείας
με έναν λογοπαθολόγο.

 Η εξέταση των δεδομένων NOMS από την Yorkston (2004) σχετικά με τις νευρογενείς κι-
νητικές διαταραχές ομιλίας υποδεικνύει ότι περίπου τα δύο-τρίτα ενηλίκων με παθήσεις
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του κεντρικού νευρικού συστήματος (πχ., νόσος Parkinson, πολλαπλή σκλήρυνση), οι
οποίοι δεν ήταν καταληπτοί στην αρχή της λήψης υπηρεσιών λογοπαθολογίας, προόδευ-
σαν σε ένα επίπεδο αυξημένης επικοινωνιακής ανεξαρτησίας και ήταν καταληπτοί στους
άλλους ακροατές, λόγω της παρέμβασης.

 Η Gierut (2004) ανασκόπησε τα δεδομένα NOMS για παιδιά με φωνολογικές διαταρα-
χές. Το 70% παιδιών προσχολικής ηλικίας, τα οποία έλαβαν φωνολογική θεραπεία,
παρουσίασαν μία βελτίωση στην καταληπτότητα και στην επικοινωνιακή λειτουργικότη-
τα.

 Η εξέταση των διαθέσιμων δεδομένων αποτελεσματικότητας θεραπείας, που αφορούν τη
βαρηκοΐα, από τον Dienfendorf (2004) αποκαλύπτει ότι ο πρώιμος εντοπισμός της βαρη-
κοΐας από ακοολόγους και η ένταξη σε υπηρεσίες ακοολογικής και λογοπαθολογικής πα-
ρέμβασης εντός του πρώτου έτους ζωής του παιδιού μειώνουν την καθυστέρηση, που
μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί στην ανάπτυξη της γλώσσας και του αλφαβητισμού και
περιορίζουν το άγχος της οικογένειας. Ο Seewald (2004) γράφει, “Παιδιά, των οποίων η
βαρηκοΐα εντοπιστεί έως την ηλικία των 3 μηνών και ξεκινήσουν την παρέμβαση έως την
ηλικία των 6 μηνών, έχουν τις ίδιες γλωσσικές ικανότητες, όπως οι συνομήλικοί τους, μέ-
χρι να ξεκινήσουν το νηπιαγωγείο”.

 Ο Weinstein (2004) εξέτασε τις κλινικές ενδείξεις, οι οποίες παρουσιάζουν ότι το ένα-τρίτο
των ενηλίκων ηλικίας 70 ετών έχουν βαρηκοΐα και επωφελούνται από ακοολογικές υπη-
ρεσίες και τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας. Η ακοολογική αποκατάσταση προάγει την
επιτυχή χρήση ακουστικού βαρηκοΐας και βελτιώνει την επικοινωνιακή και ψυχοκοινωνι-
κή λειτουργικότητα των ατόμων με βαρηκοΐα.

 Οι H. Goldstein και Prelock (2004) υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με γλωσσικές διαταρα-
χές επωφελούνται από τη γλωσσική θεραπεία. Τα δεδομένα NOMS δείχνουν ότι το
70% των παιδιών προσχολικής ηλικίας με γλωσσικές διαταραχές παρουσίασαν βελτιώ-
σεις στην γλωσσική λειτουργικότητα, σε τομείς του δεκτικού και του εκφραστικού λό-
γου. Η εξέτασή τους σε πάνω από 200 κλινικές μελέτες αποκάλυψε ότι η γλωσσική
παρέμβαση είναι αποτελεσματική “για την συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόν-
των”.

Είτε κάποιος ασχολείται με την υπηρεσία στην επαγγελματική ένωση, είτε με τις ανάγκες
των ατόμων με διαταραχές επικοινωνίας και των οικογενειών τους, αυτό που είναι σαφές, εί-
ναι ότι η παροχή υπηρεσιών έχει τις ανταμοιβές της.

Το να είσαι ένας ακοολόγος ή ένας λογοπαθολόγος περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε αμοι-
βαίες σχέσεις με τους ασθενείς, τις οικογένειες, τους επαγγελματικούς συναδέλφους και τις
επαγγελματικές ενώσεις, οι οποίες είναι ανταποδοτικές και πραγματικές συνεργασίες. Στο
πνεύμα του Remen, ως ακοολόγοι και λογοπαθολόγοι μας παρέχονται υπηρεσίες, όπως στα
άτομα, που παρέχουμε υπηρεσίες.

Αυτό το βιβλίο σχεδιάστηκε, για να εισάγει, και να καλωσορίσει, τους φοιτητές στον τομέα
των επιστημών και των διαταραχών της επικοινωνίας, καθώς και στα επαγγέλματα της ακοο-
λογίας και της λογοπαθολογίας. Η διαδρομή από το να είσαι ένας/μία φοιτητής/-τρια έως το
να γίνεις ένας/μία ακοολόγος ή λογοπαθολόγος, αποτελεί ένα συναρπαστικό, ενδιαφέρον
και ανταποδοτικό ταξίδι.

Υπάρχουν περίπου 42 εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι έχουν
διαταραχές επικοινωνίας και περισσότεροι από 100.000 επαγγελματίες, οι οποίοι προσπα-
θούν να τους βοηθήσουν. Η αριθμητική είναι εύκολη. Σημαίνει ότι περίπου ένας ειδικά εκ-
παιδευμένος βοηθός για κάθε 420 ανθρώπους, που χρειάζονται βοήθεια. Καλωσορίσατε στη
γειτονιά.
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Η αρχή του ταξιδιού σε αυτή την κοινότητα είναι σχεδιασμένη, ώστε να σας δώσει μία αί-
σθηση για τις πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες, που υπάρχουν για εσάς και, έπειτα, να σας
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση των προβλημάτων τους. Είναι μία πρόσκληση, για
να εξερευνήσετε τις πιθανότητες απόκτησης μιας καριέρας σε ένα από τα διάφορα επίπεδα
των επαγγελμάτων, που υπάρχουν στους τομείς των επιστημών και των διαταραχών της επι-
κοινωνίας.

Ωστόσο, σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο, θα συνειδητοποιήσετε γρήγορα, καθώς γυρίζετε
τη μία σελίδα μετά την άλλη, ότι μαθαίνεται για ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, οι οποίοι
έχουν δυσκολίες και χρειάζονται υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, τα συναισθήματα συμπόνιας,
του να μπείτε στη θέση του άλλου και η επιθυμία σας να δημιουργήσετε μια σχέση βοήθειας,
ξεκινούν να αναδύονται και να σας καθοδηγούν πιο βαθιά στις πληροφορίες, που παρέχον-
ται εδώ.

Καθώς απογειώνεστε σε αυτό το ταξίδι, θα ξεκινήσετε να μαθαίνετε ορισμένες λεπτομέ-
ρειες σχετικά με το τι τους δυσκολεύει και, ορισμένες φορές, όταν έρχεστε πρόσωπο με πρό-
σωπο, θα συνειδητοποιήσετε ότι όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο, αλλά και στην ζωή σας, μπορεί
να είχατε έρθει σε επαφή με τον πόνο, την απογοήτευση και την επίπτωση των δυσκολιών
τους.

Το πρώτο κεφάλαιο, στο μεγαλύτερο μέρος του, ασχολείται με τα επαγγέλματα της ακοο-
λογίας και της λογοπαθολογίας, και με τους επαγγελματίες. Ο όρος πολυδιάστατος έρχεται
στο μυαλό ξανά και ξανά, καθώς συνειδητοποιείτε ότι οι διαταραχές επικοινωνίας μπορεί να
είναι αρκετά πολύπλοκες και να περιλαμβάνουν έναν αριθμό διαφορετικών πλευρών του τι
είναι οι άνθρωποι. Ως αποτέλεσμα, όσοι παρέχουν υπηρεσίες σε αυτά τα άτομα πρέπει, επί-
σης, να γίνουν πολυδιάστατοι, εάν στοχεύουν να θεραπεύσουν την ολότητα αυτών των διατα-
ραχών. Η κατανόηση της λογοπαθολογίας και της ακοολογίας περιλαμβάνει τη μάθηση τομέ-
ων των επιστημών και διαταραχών επικοινωνίας, κλινικών διαδικασιών, γενετικής, πολυπολι-
τισμικών θεμάτων, ανατομίας, νευρολογίας, ιατρικής, οδοντιατρικής, ψυχολογίας, γλωσσολο-
γίας και συμβουλευτικής.

Υπάρχουν στιγμές, όπου ο ακοολόγος ή ο λογοπαθολόγος λειτουργεί ως ένας εκπαι-
δευτικός ή ως μία πηγή πληροφοριών, ή ως ένας καθοδηγητής^ άλλες φορές, μπορεί να
λειτουργεί ως ένας συμπεριφορικός ενισχυτής και, άλλες φορές, ως ένας ακροατής ή ως
ένας σύμβουλος. Ορισμένες φορές, εστιάζει στις πληροφορίες, ορισμένες φορές, στα αι-
σθήματα και τα συναισθήματα και, ορισμένες φορές, στη συμπεριφορά, περιλαμβάνοντας
τις ομιλητικές και κινητικές αλληλεπιδράσεις. Η αλλαγή από μία λειτουργία και ρόλο στην
άλλη μπορεί, ορισμένες φορές, να πρέπει να γίνει γρήγορα, σε διαφορετικές στιγμές των
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες της κατάστασης. Είτε γίνεται
ένας ακαδημαϊκός, ένας διοικητικός, ένας κλινικός ή ένας ερευνητής, μπορεί να βρεθείτε
σε διαφορετικούς ρόλους, εκπληρώνοντας διαφορετικές λειτουργίες και ικανοποιώντας
διαφορετικές ανάγκες των ανθρώπων, με τους οποίους δουλεύετε. Αυτές οι πολλαπλές
διαστάσεις συμβάλλουν στη σημασία και την ελκυστικότητα της ποικιλίας των καριέρων,
που εξελίσσονται για εσάς.

“Το νόημα είναι προγενέστερο της δέσμευσης και το αρχικό νόημα της δουλειάς σας εί-
ναι η παροχή υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών δεν είναι μία σχέση μεταξύ ενός ειδικού και
μίας διαταραχής είναι μία ανθρώπινη σχέση, μια δουλειά της καρδιάς και της ψυχής” (Re-
men, 2001).
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34 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στις Διαταραχές Επικοινωνίας

1. Σκεφτείτε ένα άτομο με μία διαταραχή
επικοινωνίας, για το οποίο έχετε διαβά-
σει, δει στην τηλεόραση ή σε μία ταινία,
ή ακόμα καλύτερα, γνωρίζετε προσωπι-
κά. Περιγράψτε την επικοινωνιακή δυ-
σκολία του ατόμου και τις ποιότητες,
που θαυμάζετε περισσότερο σχετικά με
αυτό το άτομο.

2. Πάρτε συνέντευξη σε έναν ακοολόγο ή
έναν λογοπαθολόγο. Ζητήστε από αυ-
τόν τον επαγγελματία να προσδιορίζει
τα τρία πράγματα, που του/της αρέσουν
περισσότερο σχετικά με τη δουλειά
του/της.

3. Ανασκοπήστε έναν κατάλογο ενός εκ-
δότη σχετικά με θεραπευτικά υλικά για
άτομα με διαταραχές επικοινωνίας. Επι-
λέξτε προϊόντα, τα οποία φαίνονται κα-
τάλληλα για ένα παιδί προσχολικής ηλι-
κίας, σχολικής ηλικίας, για έναν νεαρό

ενήλικο και ένα άτομο τρίτης ηλικίας.
Κάντε μία σύντομη περιγραφή των προ-
ϊόντων και γιατί θα θέλατε, να τα χρησι-
μοποιήσετε.

4. Γράψτε μια αγγελία για δουλειά για
έναν ακοολόγο ή έναν λογοπαθολόγο,
για την οποία θα θέλατε να υποβάλλετε
αίτηση.

5. Πως θα αλλάζατε μία θεραπευτική δρα-
στηριότητα, όπως η αφήγηση ιστοριών,
για χρήση με ένα παιδί προσχολικής
ηλικίας, ένα παιδί έκτης δημοτικού και
έναν έφηβο;

6. Επισκεφτείτε έναν ακοολόγο ή έναν λο-
γοπαθολόγο, ξεναγηθείτε στον χώρο,
στον οποίο δουλεύει το άτομο και μιλή-
στε με τον/την επαγγελματία σχετικά με
την καριέρα του/της. Ρωτήστε σχετικά
με το τι του/της αρέσει και δεν αρέσει
στην καριέρα του/της.

Ερωτήσεις Μελέτης
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