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Θεμελιώδεις αρχές
της Θεραπευτικής

Διαδικασίας: Επισκόπηση

Εισαγωγή

«Ο γενικός στόχος των υπηρεσιών λογοθεραπείας είναι η βελτιστοποίηση της ικα-
νότητας για επικοινωνία και/ή κατάποση στο περιβάλλον τους και επομένως να
βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται καλύτερα με την
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ένα πλαίσιο καθημερινής ζωής» (American
Speech-Language Hearing Association [ASHA], 2001, σ. Ι-26). Για τον σκοπό αυτό,
οι λογοθεραπευτές εργάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα επαγγελματικά πρό-
τυπα και εποπτεύονται στην Αμερική από έναν διεθνώς σεβαστό, επαγγελματικό,
επιστημονικό και διαπιστευμένο οργανισμό, την American Speech-Language
Hearing Association (ASHA). Αποστολή της ASHA είναι η ενίσχυση και υποστή-
ριξη των ακοολόγων, των λογοθεραπευτών και των επιστημόνων που το πεδίο τους
είναι η ομιλία, η γλώσσα και η ακοή. Όλα αυτά μέσω της προώθησης της επιστή-
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μης, με τη θέσπιση προτύπων, με την προώθηση της αριστείας στην επαγγελμα-
τική πρακτική και η ASHA μάχεται για τα μέλη της ένωσης και των περιστατικών
που υπηρετεί (ASHA, 2014b). Από τις αρχές του 2014, η ASHA αντιπροσώπευε
πάνω από 173.000 μέλη και συνεργατών του που εργάζονται ως λογοθεραπευτές
(SLP), ακοολόγοι και τους επιστήμονες που πεδίο τους είναι η ομιλία, η γλώσσα και
η ακοή στις ηνωμένες πολιτείες και διεθνώς (ASHA, 2014a). στην ευρώπη αντί-
στοιχα διατηρούνται αυτά τα υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και η εποπτεία ορί-
ζεται από τους συλλόγους ή/και τη νομοθεσία κάθε κράτους.

To επάγγελμα της λογοθεραπείας είναι σταθερά βασισμένο στις αρχές της
επαγγελματικής δεοντολογίας και έτσι είναι και η θεραπευτική διαδικασία, η
οποία στηρίζεται σε αυτή την ίδια ηθική δεοντολογία. εκείνοι που εισέρχονται
στο επάγγελμα ενθαρρύνονται να ενστερνιστούν τις έννοιες της επαγγελματι-
κής δεοντολογίας, να μιμηθούν και να ασπαστούν αυτές τις αρχές δεοντολογίας
κατά τη διάρκεια της κατάρτισής του και στη συνέχεια, σε όλες τις πτυχές της
επαγγελματικής διαδικασίας. η επαγγελματική δεοντολογία θα πρέπει να αντη-
χεί σε όλες τις υπηρεσίες της λογοθεραπείας στο πλαίσιο της θεραπευτικής δια-
δικασίας.

Ορισμός της Θεραπευτικής Διαδικασίας

Ο όρος «θεραπευτική διαδικασία» στην πιο απλουστευμένη έννοιά του περιλαμ-
βάνει διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για να θεραπεύσουν ή να αποκαταστή-
σουν. Αν και οι υπηρεσίες λογοθεραπείας είναι συχνά στενά συνδεδεμένες με το
επάγγελμα του ιατρού, ιδιαίτερα όταν προσφέρονται σε νοσοκομεία και ιατρικές
κλινικές, «οι λογοθεραπευτές εργάζονται με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
μέσω της αντιμετώπισης της έκπτωσης των λειτουργιών και των δομών του σώ-
ματος, της έκπτωσης της δραστηριότητάς τους, τους περιορισμούς στη συμμετοχή
καθώς και τα τυχόν περιβαλλοντικά εμπόδια» (ASHA, 2001, σ. Ι-28). Οι λογοθε-
ραπευτές (SLPs) δε συνηθίζεται να θεωρούνται ως θεραπευτές με την αυστηρή έν-
νοια του ορισμού της θεραπευτικής διαδικασίας. επιπλέον, οι λογοθεραπευτές
έχουν ως πεδίο δράσης την πρόληψη, τη διάγνωση, την προσαρμογή και την απο-
κατάσταση και να ενισχύουν τις δεξιότητες, τις δραστηριότητες, τις δομές και τις
λειτουργίες των θεραπευόμενών τους (ASHA, 2001). Για τους σκοπούς αυτής της
συζήτησης, η θεραπευτική διαδικασία ορίζεται ως ευρείς επαγγελματικές διαδικα-
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σίες, δραστηριότητες και αλληλεπιδράσεις με τους θεραπευόμενους που έχουν σχε-
διαστεί για την παρέμβαση των διαταραχών επικοινωνίας. Ο ορισμός αυτός λαμ-
βάνει υπόψη ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών ευθυνών συμπεριλαμβανομένης της
αξιολόγησης, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και αξιολόγησης των διαδικασιών
για την παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας. επιπλέον, ένα ευρύ φάσμα περιφερει-
ακών δραστηριοτήτων και εννοιών που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών λο-
γοθεραπείας (βλ.: κεφάλαιο 8) συνοδεύουν επίσης τη θεραπευτική διαδικασία και
πρέπει να διαχειρίζονται από τον λογοθεραπευτή (SLP).

Θεμελιώδης Εμπιστοσύνη και Πίστη
στη Θεραπευτική Διαδικασία

Ο Webster ορίζει την εμπιστοσύνη ως «σταθερή πίστη στην ειλικρίνεια, την αξιο-
πιστία, τη δύναμη ή τον χαρακτήρα κάποιου» (1996, σ. 723). Ομοσπονδιακές, πο-
λιτειακές και τοπικές οδηγίες νόμων και όσων διέπουν τις νομιμότητες που
σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών στο κοινό μέσω της νομοθεσίας ή διατάξεων
συχνά επιβλέπονται από κυβερνητικά συμβούλια αδειοδότησης. ωστόσο, μέσω της
ατομικής επαγγελματικής παρουσίας και της προσπάθειας του λογοθεραπευτή, ο
λογοθεραπευτής χαίρει της εμπιστοσύνης των θεραπευομένων του για την παροχή
των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών. Αυτή η εμπιστοσύνη φυσικά, θα πρέπει να
κερδηθεί και να κατακτάται μόνο μέσα από τις συνεχείς προσπάθειες του/της λο-
γοθεραπευτή/τριας στο να παρέχει την υψηλότερη ποιότητα και τις καλύτερες δυ-
νατές υπηρεσίες σε εκείνους που προσφέρει λογοθεραπευτικές υπηρεσίες. Για να
εξασφαλίσει ο λογοθεραπευτής την εμπιστοσύνη των θεραπευομένων του, θα πρέ-
πει πρώτα να χτίσει τη δική του εμπιστοσύνη για το επάγγελμα και τις υπηρεσίες
που παρέχει στους θεραπευόμενους. η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης του λογοθε-
ραπευτή στη θεραπευτική διαδικασία είναι στην πραγματικότητα το πρώτο βήμα
για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του θεραπευόμενου.

Αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση του Λογοθεραπευτή στη
Θεραπευτική Διαδικασία

Ο αρχάριος λογοθεραπευτής συχνά αισθάνεται πιεσμένος, όταν προσπαθεί να κατα-
νοήσει τις βασικές αρχές του επαγγέλματος. Αυτό το αίσθημα οδηγεί συχνά σε έλλειψη
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εμπιστοσύνης στις ικανότητές του να επιτελέσει με ικανοποιητικό τρόπο τις δεξιότητες
και τα καθήκοντα ενός επαγγελματία λογοθεραπευτή. Ακόμη και κατά τη διάρκεια
σπουδών όταν οι φοιτητές έχουν καλές επιδόσεις, συχνά συνεχίζουν να αγωνιούν ότι
ποτέ δε θα είναι σε θέση να μάθουν ό,τι πρέπει, προκειμένου να λειτουργήσουν ως επαγ-
γελματίες, υπεύθυνοι, με παροχή υπηρεσιών προς τους θεραπευόμενους. Αυτή η ανη-
συχία της μετάβασης από τη λογοθεραπευτική εκπαίδευση προς το επάγγελμα του
λογοθεραπευτή είναι κατανοητή και ίσως, ακόμα και αναμενόμενη. Οι γνώσεις και οι δε-
ξιότητες που απαιτούνται από τους μελλοντικούς λογοθεραπευτές είναι τεράστιες
(ASHA, 2014) και η διαδικασία πιστοποίησης είναι επίπονη. Έτσι, είναι απαραίτητος ο
σεβασμός του αρχάριου για την κατάρτιση και την πρακτική εξάσκηση. ωστόσο, ακόμη
και οι έμπειροι λογοθεραπευτές παραδέχονται ότι δεν αισθάνονται εντελώς άνετα με
τους θεραπευόμενους με τους οποίους έχουν λιγότερη εμπειρία. Αλλά και οι «βετερά-
νοι» λογοθεραπευτές αισθάνονται μερικές φορές άβολα με τις νέες και αναδυόμενες τε-
χνολογίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο επάγγελμα. και αυτά
τα συναισθήματα αποτελούν κατανοητές αντιδράσεις και ερμηνείες της άσκησης του
επαγγέλματος της λογοθεραπείας.

Ακόμα κι αν είναι κατανοητό ότι οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές και νέοι επαγ-
γελματίες –ακόμη και οι εν ενεργεία επαγγελματίες– μπορεί περιστασιακά να αι-
σθάνονται λιγότερο άνετα με την παροχή ορισμένων τύπων θεραπειών σε
διάφορους θεραπευόμενους, είναι σημαντικό να κατανοήσουν ότι η εμπιστοσύνη
τους στη θεραπευτική διαδικασία αποτελεί ουσιώδες και θεμελιώδες στοιχείο στη
συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία. ως επαγγελματίες, πρέπει να αναπτύξουν
εμπιστοσύνη ότι (α) οι πληροφορίες που δίνονται, οι τεχνικές που χρησιμοποι-
ούνται και συνολικά οι κατευθύνσεις που ακολουθούν με τους θεραπευόμενους
είναι στην πραγματικότητα, οι καλύτερες δυνατές, (β) τα αποτελέσματα στα
οποία στοχεύουν έχουν καίρια σημασία για τον θεραπευόμενο και (γ) ως επαγ-
γελματίες διαθέτουμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις για τη διασφάλιση αυτών
των αποτελεσμάτων. Δικαιολογημένα, απαιτείται χρόνος και εμπειρία για να επι-
δράσει τα επίπεδα της αυτοπεποίθησης στις κλινικές δεξιότητες για το σύνολο
των διευρυμένων υπηρεσιών που παρέχουν. ωστόσο, ακόμη και οι αρχάριοι εκ-
παιδευόμενοι ενθαρρύνονται και καθοδηγούνται προς την οικοδόμηση αυτοπε-
ποίθησης γι’ αυτό που γνωρίζουν και να κατανοούν προκειμένου να επηρεαστεί
θετικά η θεραπευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να (α) συλ-
λέγουν πληροφορίες, (β) να ερμηνεύουν τα ευρήματα συσχετίζοντάς τα με ήδη
γνωστές πληροφορίες και (γ) να αναπτύξουν συμπεράσματα με κατάλληλες λο-
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γικές αλληλουχίες στο αρχικό στάδιο της εκπαίδευσής τους συνεχίζοντας αυτές
τις πρακτικές, ακόμη και ως έμπειροι επαγγελματίες.

μέσα από την επανάληψη ασκήσεων με τη συστηματική αναζήτηση, υπόθεση,
ανάλυση, έλεγχο και κατάληξη σε συμπεράσματα, οι φοιτητές αρχίζουν να κατανο-
ούν έννοιες που σχετίζονται με το επάγγελμα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αρ-
χίζουν να χτίζουν την εμπιστοσύνη στις δικές τους δεξιότητες για τον προσδιορισμό
κατάλληλων κατευθύνσεων και για το πόρισμα των πλέων ειδικών συμπερασμά-
των για τη διαχείριση του θεραπευόμενου. η Άσκηση 3.1 παρέχει μια ευκαιρία για
πρακτική ώστε να βοηθήσει τον φοιτητή να αναπτύξει εμπιστοσύνη στις αναδυό-
μενες δεξιότητές του στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τη λογοθεραπευτική πα-
ρέμβαση, ώστε να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση στη θεραπευτική διαδικασία.
συνήθως, όταν ο λογοθεραπευτής λειτουργεί μέσω τεσσάρων ή πέντε φανταστι-
κών προφίλ θεραπευομένων (παρουσιάζονται στην Άσκηση 3.1), η κατανόηση και
η εμπιστοσύνη στη θεραπευτική διαδικασία αρχίζει να παίρνει μορφή για τον φοι-
τητή. παραδείγματος χάριν, παρουσιάζεται πρόοδος από τη βελτίωση που σημειώ-
νεται στην ευχέρεια κατά τη συζήτηση περί των περιστατικών, την καλύτερη
κατανόηση του συνολικού προφίλ του θεραπευόμενου και τη βελτίωση στην ταχύ-
τητα ολοκλήρωσης της άσκησης. Παρά το γεγονός ότι μόνο ένα πρότυπο άσκησης δί-
νεται στην Άσκηση 3.1, ο εκπαιδευόμενος ενθαρρύνεται να αναπτύξει τουλάχιστον
πέντε σενάρια, όπως ορίζεται σε αυτή.

επιπρόσθετα με την άσκηση στην Άσκηση 3.1 που έχει σχεδιαστεί για να βοη-
θήσει στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης του λογοθεραπευτή στο πλαίσιο της θε-
ραπευτικής διαδικασίας, οι δραστηριότητες που ακολουθούν συμβάλλουν στην
ενίσχυση αυτή.

• Διαβάστε ολόκληρο τον φάκελο του θεραπευόμενου για να αναπτυχθεί μια «αί-
σθηση» για το πώς προχωρά η θεραπεία σε πραγματικά περιστατικά.

• Συζητήστε με πρώην θεραπευόμενους, εάν είναι διαθέσιμοι, για να ακούσετε τις
απόψεις τους σχετικά με το πώς τους βοήθησε η θεραπεία (συνάδελφοι και συ-
νεκπαιδευόμενοι που μπορεί να συμμετείχαν κατά στο παρελθόν σε πρό-
γραμμα λογοθεραπείας έως παιδιά που μάλιστα δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό
στο να μοιραστούν τις εμπειρίες τους).

• Αναπτύξετε μια σχέση με επαγγελματίες, ώστε περιστασιακά να κάνετε επο-
πτείες και να παρατηρείτε στο περιβάλλον τους, τους ίδιους θεραπευόμενους
και την πρόοδό τους έπειτα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
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η συζήτηση σχετικά με την εμπιστοσύνη για τη θεραπευτική διαδικασία, μέχρι
στιγμής, έχει επικεντρωθεί στη βοήθεια του λογοθεραπευτή να αναπτύξει μόνος
του αυτοπεποίθηση για τη διαδικασία της θεραπείας. ωστόσο, είναι επιτακτική
ανάγκη ο λογοθεραπευτής να αναπτύσσει αυτοπεποίθηση στις ικανότητές του για
να εξυπηρετήσει σωστά τους θεραπευόμενούς του. Ο Hegde και ο Davis (2005)
σημείωσαν ότι:

«η αυτοπεποίθηση στις ικανότητές σας να βοηθήσετε τον θεραπευόμενό σας είναι
ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να αναπτυχθεί. πιθανότατα να είστε αγ-
χωμένοι όταν για πρώτη φορά μιλήσετε με τους θεραπευόμενούς σας, αλλά είναι ση-
μαντικό να κάνετε καλή εντύπωση. συχνά θα είστε ο πρώτος κλινικός που θα
επικοινωνήσει με το περιστατικό. Ο θεραπευόμενος πρέπει να πιστεύει ότι είστε σε
θέση να παρέχετε κλινικές υπηρεσίες ποιότητας. επίσης, οι θεραπευόμενοί σας θα
πρέπει να πιστεύουν ότι είναι σημαντικοί για εσάς και να εμπιστευτούν ότι θα κά-
νετε ό,τι μπορείτε για να τους βοηθήσετε. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της εμπιστοσύ-
νης αναπτύσσεται, αν στην αρχή δημιουργείτε μια αρμονική σχέση με τους
θεραπευόμενούς σας» (σ. 78).
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Άσκηση 3.1 η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης του λογοθεραπευτή στη θεραπευτική διαδικασία.

Συγκεντρώστε Πληροφορίες

Αναπτύξτε ένα προφίλ για έναν φανταστικό θεραπευόμενο συμπληρώνοντας το «προ-
φίλ εικονικού θεραπευόμενου» παρακάτω. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γενικές πλη-
ροφορίες από εμπειρίες που θυμάστε από τους θεραπευόμενους που έχετε δει στις
κλινικές παρατήρησης ή ίσως από τις γενικές πληροφορίες που θυμάστε σχετικά με τις
επιδόσεις των θεραπευόμενων (από μάθημα που κάνατε στο παρελθόν ή από συζητήσεις
μέσα στην αίθουσα). εάν είναι επιθυμητό, κάντε ζευγάρι με έναν συνάδελφο για να βοη-
θήσει στην ανάπτυξη του προφίλ εικονικού θεραπευόμενου. Γράψτε την ηλικία, το
φύλο, διαταραχές, τα αποτελέσματα της λογοθεραπευτικής αξιολόγησης κ.ο.κ. στο προ-
φίλ του εικονικού θεραπευόμενού σας στα παρακάτω κενά.
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Ανάπτυξη Προφίλ Εικονικού Θεραπευόμενου

ηλικία θεραπευόμενου:

φύλο θεραπευόμενου:

τεκμηριωμένη/ες Διαταραχή/ές:

Ύποπτη/ες διαταραχή/ές:

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ομιλίας-Γλώσσας:

ηλικία που Αντιστοιχεί στην Αντίληψη Γλώσσας:

ηλικία που Αντιστοιχεί στην Έκφραση Γλώσσας:

Δεξιότητες άρθρωσης/φωνολογίας:

Δεξιότητες ροής:

Δεξιότητες Αντήχησης:

πιθανές Γνωστικές Δεξιότητες:

Ερμηνεία Δεδομένων

σκεφτείτε τις πληροφορίες που καταγράψατε παραπάνω στο προφίλ εικονικού θε-
ραπευόμενου. προσδιορίστε αν το προφίλ που έχετε αναπτύξει για τον εικονικό θε-
ραπευόμενο αντιπροσωπεύει ένα άτομο με (α) κανονικές δεξιότητες ομιλίας-γλώσσας,
(β) ήπια διαταραχή, (γ) μέτρια διαταραχή, (δ) σοβαρή διαταραχή. σημειώστε το κουτί
που ταιριάζει με τη δική σας ερμηνεία για το επίπεδο δυσκολίας λόγου και ομιλίας του
θεραπευόμενου και γράψτε την επεξήγηση για την ερμηνεία σας στα παρακάτω κενά.

Η συνέχεια στην επόμενη σελίδα

ch_3.qxp:Swallowing Disorders 12/7/15 5:31 PM Page 95



�� ΒΑσΙκεσ ΔεξΙΟτητεσ ΛΟΓΟθερΑπευτΙκησ πΑρεμΒΑσησ

Άσκηση 3.1 (Συνέχεια)

� κανονικές δεξιότητες λόγου-γλώσσας: (εξηγήστε)

� Ήπια διαταραχή λόγου-γλώσσας: (εξηγήστε)

� μέτρια διαταραχή λόγου-γλώσσας: (εξηγήστε)

� σοβαρή διαταραχή λόγου-γλώσσας: (εξηγήστε)

Αναπτύξτε Συμπεράσματα και Συστάσεις

Αναπτύξτε ένα συμπέρασμα ή συνοπτική δήλωση σχετικά με τις ανάγκες του θεραπευόμενου
για παρέμβαση με βάση το αν ο θεραπευόμενος έχει μια ήπια, μέτρια ή σοβαρή διαταραχή
λόγου-γλώσσας. πείτε γιατί νομίζετε ότι η παρέμβαση είναι αναγκαία για τον θεραπευόμενο
ή γιατί νομίζετε ότι η παρέμβαση δεν είναι απαραίτητη για τον θεραπευόμενο.

ενδείκνυται η θεραπεία για τον θεραπευόμενο;
Ναι: εάν ναι, γιατί:

Όχι: Αν όχι, γιατί:
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υπάρχουν πολλά πράγματα που ο λογοθεραπευτής μπορεί να κάνει για να χτί-
σει εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να εξυπηρετήσει τον θεραπευόμενο και, ταυ-
τόχρονα, να οικοδομήσει την αυτοπεποίθησή του και να χτίσει την εμπιστοσύνη
από την πλευρά του θεραπευόμενου για τις κλινικές του δεξιότητες.

• Σκεφτείτε και εφαρμόστε μια επικοινωνιακή τεχνική για να παρουσιάσετε τον
εαυτό σας. η κίνηση αυτή μπορεί να σας φαίνεται παράξενη ή περιττή αλλά η
πρακτική αυτή αποδεικνύεται συχνά πιο χρήσιμη για την παρουσίαση μιας επαγ-
γελματικής συμπεριφοράς. Οι πιο κοινές περιπτώσεις επαγγελματικής αμηχα-
νίας σχετίζονται συχνά με την ηλικία όταν (α) οι νεότεροι λογοθεραπευτές
αισθάνονται αβεβαιότητα για το πώς θα αντιμετωπιστούν από μεγαλύτερους σε
ηλικία θεραπευόμενους ή (β) λογοθεραπευτές που έχουν παρόμοια ηλικία με
εκείνη των θεραπευόμενων νιώθουν αβεβαιότητα για το πώς θα τους αντιμετω-
πίζουν συνομήλικοί τους θεραπευόμενοι. μερικές φορές, το ίδιο το όνομα του
λογοθεραπευτή είναι δύσκολο για τους θεραπευόμενους να το προφέρουν, κά-
νοντας κάπως αμήχανη την πρώτη συνάντησή τους. Για παράδειγμα, συχνά ο
λογοθεραπευτής την πρώτη φορά συστήνεται με το πλήρες όνομά του. συνει-
δητοποιώντας ότι η δυσκολία προφοράς του ονόματος μεγεθύνει την άβολη
θέση του θεραπευόμενου (που ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες στην επικοινωνία)
τότε το αλλάζει βιαστικά σε μια λιγότερο δύσκολη μορφή του ονόματος για να
κάνει τον θεραπευόμενο να αισθανθεί πιο άνετα. φυσικά, ο λογοθεραπευτής δεν
προτρέπεται να αλλάξει το όνομά του χάριν διευκόλυνσης του θεραπευόμενου
αλλά σίγουρα, ο επαγγελματίας προτρέπεται να σκέφτεται την επιλογή που θα
κάνει για σύσταση πριν από την συνάντηση με τους θεραπευόμενους για πρώτη
φορά. παραδείγματα συστάσεων περιλαμβάνουν:

«Γεια σας, είμαι ο ____________.»
«Γεια σας, το όνομα μου είναι ____________.»
«καλημέρα. χαίρομαι που σας βλέπω. θα είμαι θεραπευτής σας σήμερα, το
όνομα μου είναι____________.»
«καλημέρα, κ. τάδε. είμαι ο ____________ (πολύπλοκο ή δύσκολο όνομα για
να το προφέρει κάποιος) και είμαι ο κλινικός λογοθεραπευτής. μπορείτε να
με λέτε ____________.»

Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες, βέβαια, αλλά καλό είναι να επιλέξετε έναν
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τρόπο σύστασης που σας ταιριάζει καλύτερα και να το ασκείτε συχνά πριν από την
πρώτη συνεδρία με τον θεραπευόμενό σας.

• Ασκήστε την χειραψία σας. επιλέξτε έναν εταίρο ο οποίος θα σας δώσει ανα-
τροφοδότηση σχετικά με την καταλληλότητα της χειραψίας σας για επαγγελ-
ματική επικοινωνία. Αποφύγετε χειραψίες που είναι πάρα πολύ χαλαρές ή πάρα
πολύ σφιχτές σε επαφή, χειραψίες στις οποίες που μόνο τα δάχτυλα πιάνονται
και όχι η παλάμη ή χειραψίες με τις οποίες η παλάμη επεκτείνεται προς τα κάτω
ή προς τα πάνω.

• Κάντε άσκηση στην κατάλληλη επαγγελματική βλεμματική επαφή. η κατάλ-
ληλη επαγγελματική βλεμματική επαφή/επικοινωνία εστιάζει στο πρόσωπο, σε
αυτό που ονομάζεται το «τρίγωνο επαφής με τα μάτια». πρόκειται για βλέμμα
που ξεκινά από την εξωτερική γωνία του φρυδιού του θεραπευόμενου, οριζό-
ντια προς την εξωτερική γωνία του απέναντι φρυδιού, διαγώνια προς τα κάτω
στο πιγούνι, έπειτα διαγώνια μέχρι την εξωτερική γωνία του φρυδιού ώστε να
καταλήξει στο αρχικό σημείο εκκίνησης. Αν κάποιος κοιτάει οπουδήποτε εντός
του εν λόγω φανταστικού τριγώνου, ο συνομιλητής αντιλαμβάνεται ότι πραγ-
ματοποιείται η επαφή με τα μάτια. σημειώστε, ωστόσο, ότι ο αποδεκτός χρό-
νος για επαγγελματικούς λόγους και ακόμη και για κοινωνικούς στις ηνωμένες
πολιτείες είναι μόνο περίπου 3 έως 5 δευτερόλεπτα, οπότε τότε το βλέμμα απο-
μακρύνεται ίσως και πάνω από τον ώμο του συνεργάτη ή ελαφρώς προς τα
κάτω και στη συνέχεια πίσω στο πρόσωπο για άλλα 3 έως 5 δευτερόλεπτα.
Βλέμματα των ματιών που είναι πολύ μικρής ή πολύ μεγάλης διάρκειας κάνουν
συχνά τον θεραπευόμενο να αισθάνεται δυσάρεστα και μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά την εμπιστοσύνη του στη θεραπευτική διαδικασία.

• Φροντίζετε να νιώθετε άνετα με την αρμόζουσα επαγγελματική ενδυμασία για
θεραπεία. (Βλ.: κεφάλαιο 2 όπου γίνεται μια σύντομη αναφορά στην επαγγελ-
ματική ένδυση).

• Εξοικειωθείτε με τα δεδομένα και με τις άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες
για κάθε θεραπευόμενο.

• Εξοικειωθείτε με άλλες φόρμες καταγραφής που θα πρέπει να συμπληρώσετε
κατά τη διάρκεια της συνεδρίας με τον θεραπευόμενό σας.

• Σχεδιάστε για όλες τις πτυχές της επαφής σας με τον θεραπευόμενο (ο χώρος θε-
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ραπείας, τη σωστή λειτουργία των υλικών και του εξοπλισμού που απαιτείται
για τη συνεδρία, ερωτήσεις και άλλες επικοινωνίες που απαιτούνται για τη συ-
νεδρία, την άνεση του θεραπευόμενου με τη θερμοκρασία του δωματίου, δια-
λείμματα για χρήση τουαλέτας κ.ο.κ. εξοπλίστε την αίθουσα θεραπείας με
χαρτομάντιλα και καλάθια απορριμμάτων που ενδέχεται να χρειαστεί ένας θε-
ραπευόμενος ιατρικά ευαίσθητος ή κάποιος άλλος θεραπευόμενος, κ.λπ.)

• Ασκηθείτε στη συνεδρία και προχωρήστε νοητά μέσα από κάθε πτυχή της επα-
φής με τον θεραπευόμενο, ξεκινώντας από τη σύσταση μέχρι τον τελικό χαι-
ρετισμό καθώς συνοδεύετε τον θεραπευόμενο στον χώρο αναμονής ή εξόδου
στο τέλος της συνεδρίας (πάντα ο θεραπευόμενος να γνωρίζει πότε και πού
έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρία και να του υπενθυμίζετε πότε έχει
οριστεί η επόμενη συνεδρία, καθώς ολοκληρώνεται η τρέχουσα συνεδρία).

• Προσδιορίστε αν η επαφή με τους φροντιστές θα είναι δυνατή και αν ναι, ασκη-
θείτε στις αλληλεπιδράσεις και στην επικοινωνία με αυτούς.

• Γνωστοποιήστε ό,τι αφορά την πληρωμή για τις υπηρεσίες σας και προετοιμα-
στείτε να κατευθύνετε τον θεραπευόμενο ή τον φροντιστή στο κατάλληλο
πρόσωπο για την κάλυψη των χρηματικών ρυθμίσεων για την παροχή των υπη-
ρεσιών σας, εφόσον υπάρχουν. Αν και μπορεί να αισθάνεστε άβολα, μην ενερ-
γήσετε αδέξια στο να συζητήσετε θέματα σχετικά με χρήματα με τον
θεραπευόμενο ή τον φροντιστή του στον βαθμό που έχετε τη γνώση και την
αρμοδιότητα να το πράξετε.

• Ασκηθείτε στη θεραπευτική διαδικασία σαν κάποιος να κρατάει σημειώσεις σε
κάθε πτυχή της απόδοσής σας, διότι, ουσιαστικά, αυτός ο κάποιος είναι: ο θε-
ραπευόμενός σας, ο φροντιστής του και πιθανόν, ο προϊστάμενός σας.

Αύξηση της Εμπιστοσύνης του Θεραπευόμενου
στη Θεραπευτική Διαδικασία

Οι θεραπευόμενοι κατά καιρούς έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τις ευρείες νομο-
θετικές ή επαγγελματικές δεοντολογικές αρχές που αφορούν επαγγέλματα που προ-
σφέρουν διάφορες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι θεραπευόμενοι στην
Αμερική γνωρίζουν τον Αμερικανικό Ιατρικό σύλλογο (American Medical Associ-
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ation, ΑμΑ) και την επαγγελματική σχέση του γιατρού με αυτόν. ωστόσο, λίγοι
είναι οι θεραπευόμενοι που γνωρίζουν στην Αμερική την Αμερικανική Ένωση Ομι-
λίας, Γλώσσας και Ακοής (ASHA) και την επαγγελματική σχέση του λογοθεραπευτή
με αυτή ή τον ελληνικό αντίστοιχο σύλλογο. Ο λογοθεραπευτής που κάνει πρα-
κτική θα πρέπει να έχει γνώση όχι μόνο του κώδικα του αντίστοιχου συλλόγου για
την ηθική και τα εγκεκριμένα πρότυπα του επαγγέλματος, αλλά πρέπει επίσης να
μοιραστεί με τους θεραπευόμενους τις βασικές αρχές και τα πρότυπα που προω-
θούνται από αυτόν. είναι ένας τρόπος για να βοηθήσει τους θεραπευόμενούς του να
δείξουν εμπιστοσύνη στον ίδιο τον λογοθεραπευτή και στο επάγγελμα της λογο-
θεραπείας συνολικά. Ο κώδικας Δεοντολογίας για παράδειγμα του Αμερικανικού
συλλόγου Ομιλίας Γλώσσας και Ακοής (2010) αποτελείται από ένα προοίμιο και
τέσσερις αρχές δεοντολογίας. Οι αρχές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των επαγγελ-
ματικών ευθυνών και περιλαμβάνουν τους αντίστοιχους κανόνες για τους επαγ-
γελματίες λογοθεραπευτές όσον αφορά τη θεραπεία των θεραπευομένων, τα
ερευνητικά αντικείμενα, την επαγγελματική επάρκεια και τις σχέσεις με τους συνα-
δέλφους και τους επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που συνεργάζονται (αντίγραφο
του κώδικα Δεοντολογίας του ASHA μπορεί να ανακτηθεί από τη διεύθυνση:
http://www.asha.org/policy στις περισσότερες μηχανές αναζήτησης).

πέρα από τη διανομή ο κώδικας Δεοντολογίας στους θεραπευόμενους ως τρό-
πος που βοηθά να ενσταλάξει ή να χτίσει την εμπιστοσύνη των θεραπευόμενων στη
θεραπευτική διαδικασία, ο λογοθεραπευτής μπορεί επίσης να επιλέξει να αναδείξει
διάφορους νόμους του κράτους που επηρεάζουν τις υπηρεσίες προς τους θεραπευ-
όμενους. πολυάριθμοι νόμοι της ειδικής εκπαίδευσης και πολιτειακοί νόμοι επηρε-
άζουν τις υπηρεσίες προς τους θεραπευόμενους που έχουν διαταραχές επικοινωνίας.
ωστόσο, αρκετοί νόμοι είναι εκτεταμένοι και θα πρέπει να σημειωθούν από τον
επαγγελματία λογοθεραπευτή ως αναπόσπαστο, ακόμη και θεμελιώδες κομμάτι των
λογοθεραπευτικών υπηρεσιών που παρέχονται. παρακάτω είναι μερικοί νόμοι που
έχουν επίπτωση στις υπηρεσίες λογοθεραπείας στα παιδιά στην Αμερική.

�. Πράξη «The Education for All Handicapped Children Act» (ΕΗΑ) (PL 94-142),
το 1975. Αυτός ήταν ο πρώτος ομοσπονδιακός νόμος που επιβάλλει την ελεύ-
θερη και κατάλληλη δημόσια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες
(Hallahan & Kauffman, 2000). σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, τα
παιδιά αξιολογήθηκαν, εντάχθηκαν και ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες και μη-
κατηγορίες. τα παιδιά με προβλήματα ομιλίας ταξινομήθηκαν ως μια από τις
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κατηγορίες που εμπίπτουν στη δωρεάν παροχή κατάλληλων υπηρεσιών υπό
το συνταγογραφούμενο Ατομικό εκπαιδευτικό σχέδιο (Αεσ–Ιερ). το Αεσ
είναι ένα ομοσπονδιακό έγγραφο-διάταγμα που περιγράφει με λεπτομέρειες
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με διάφορες πτυχές των υπηρεσιών για το
παιδί, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος της διαταραχής του παιδιού, τις
συνιστώμενες υπηρεσίες, το ποσό του χρόνου που προβλέπεται για τις υπηρε-
σίες καθώς και άλλες πληροφορίες για την αντιμετώπιση της διαταραχής.

�. Τροπολογία «ΕΗΑ: Προγράμματα Προσχολικής και προγράμματα βρεφών/νηπίων
(PL 99-457»), το 1986. η τροπολογία αυτή θεωρήθηκε ως μια «προς τα κάτω επέ-
κταση» των PL 94-142 να περιλάβει δωρεάν και κατάλληλη δημόσια εκπαίδευση
για τα παιδιά ηλικίας 0 μέχρι 5 ετών. παρατηρήθηκε ότι παιδιά ηλικίας 3 έως 5
ετών κάνουν συχνότερα χρήση των υπηρεσιών ομιλίας γλώσσας στο πλαίσιο
του Αεσ, ως αποτέλεσμα αυτής της τροπολογίας εηΑ. ωστόσο, τα PL 99-457
συστήνουν υπηρεσίες για παιδιά με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών λογοθεραπείας, ηλικίας 0 έως 3 ετών στα προγράμματα πρώιμης πα-
ρέμβασης (ππ-εΙ) στο πλαίσιο της συνταγογραφούμενου εξατομικευμένου Οι-
κογενειακού σχεδίου υπηρεσίας (εΟσυ-iFSP).

�. Τροποποίηση «EHA: Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) (PL 101-
476)», το 1990. η τροπολογία αυτή άλλαξε σημαντικά τα συστατικά του αρχι-
κού εηΑ νόμου του 1975 από (α) αλλάζοντας την ονομασία σε iDeA, (β)
παρέχοντας υπηρεσίες μεταφοράς, (γ) επεκτείνοντας την επιλογή και για τα
παιδιά με αυτισμό και κρανιοεγκεφαλική κάκωση (κεκ), (δ) προσθέτοντας
βοηθητικές συσκευές τεχνολογίας και υπηρεσιών για τα παιδιά με ειδικές ανά-
γκες, όπως προβλέπεται από την επαρκή ετήσια πρόοδο (εεπ) και (ε) επεκτεί-
νοντας τις περιοριστικές διατάξεις (Λππ-LRe), την πτυχή των εηΑ, 1975, που
επέτρεψε στα παιδιά, στον βαθμό του δυνατού, να εκπαιδευτούν σε τακτικές
τάξεις με συνομηλίκους χωρίς αναπηρία. Οι λογοθεραπευτές συνέχισαν τις υπη-
ρεσίες για τα παιδιά στα σχολεία στο πλαίσιο του εεπ. στα παιδιά με αυτισμό
και κρανιοεγκεφαλική κάκωση κατέστησαν δυνατό να επιλεγούν υπηρεσίες λο-
γοθεραπείας, σύμφωνα με την εεπ στο πλαίσιο αυτής της τροπολογίας.

�. Στόχοι 2000: «Educate America Act» (PL 103-85)», το 1993. Ο νόμος αυτός
ήταν ευρείας βάσης ομοσπονδιακός νόμος που καθιέρωσε οκτώ στόχους για
την εκπαίδευση στις ηνωμένες πολιτείες. Οι στόχοι αυτοί απευθύνονται (α)
στην ετοιμότητα του παιδιού να μάθει, (β) στην αύξηση του ποσοστού απο-
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φοίτησης από το σχολείο στο 90%, (γ) στο να επιτευχθούν δοκιμασίες στις
τάξεις 4, 8 και 12, (δ) στη συνεχή εξέλιξη των εκπαιδευτικών, (ε) στην εθνική
υπεροχή στα μαθηματικά και την επιστήμη, (στ) στον αναλφαβητισμό των
ενηλίκων και της παγκόσμιας ικανότητας, (ζ) στα σχολεία χωρίς ναρκωτικά
και (η) στο σχολείο που θα συνεργάζεται με τους γονείς. τα παιδιά με ειδικές
ανάγκες έχουν συμπεριληφθεί μαζί με παιδιά σε μαθήματα γενικής παιδείας ως
δικαιούχοι λόγω του νόμου. Οι λογοθεραπευτές συνεχίζουν να προσφέρουν
υπηρεσίες στα παιδιά τόσο σε τακτικές όσο και σε ειδικές αίθουσες σύμφωνα
με τον παρόντα νόμο.

�. «Improving America’s Schools Act (PL 103-382)», 1994. Ο νόμος αυτός ήταν η
τροποποίηση της δράσης για την πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση του 1965, (eSeA). Αφορά τους απαιτούμενους πόρους για τη βελτίωση
της εκπαίδευσης σε ένα εύρος παραμέτρων που περιλαμβάνονται για την εξέ-
λιξη του προσωπικού για τους εκπαιδευτικούς και την εξάλειψη της δυνατό-
τητας να ομαδοποιούνται τα παιδιά. Οι λογοθεραπευτές συνεχίζουν να
προσφέρουν υπηρεσίες στους μαθητές τόσο στο πλαίσιο του των τάξεων του
δημόσιου σχολείου όσο και στις αίθουσες των ειδικών σχολείων σύμφωνα με
τον παρόντα νόμο.

�. Τροποποίηση της πράξης «IDEA: Individuals with Disabilities Education Act
(PL 105 – 17)», 1997. η τροποποίηση αυτή παρατείνει την Λππ-LRe, επε-
κτείνει τον παράγοντα των βοηθητικών συσκευών τεχνολογίας σχετικά με τα
εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των παιδιών με αναπηρίες
καθώς και τις υπηρεσίες του επιπρόσθετου προσανατολισμού και της κινητι-
κότητας για παιδιά που είναι τυφλά ή έχουν προβλήματα όρασης ή για άλλα
παιδιά που χρειάζονται τέτοιες υπηρεσίες. Οι λογοθεραπευτές συνεχίζουν να
προσφέρουν υπηρεσίες για τα παιδιά στα σχολεία, σύμφωνα με το «Αεσ-Ιερ»
στο πλαίσιο αυτής της τροπολογίας.

�. Η Δράση «No Child Left Behind» (NCLB) (PL 107-110), 2001. η νομοθεσία
παρείχε στις πολιτείες μια ευκαιρία να αναφέρουν την επαρκή ετήσια πρόοδο
(εεπ) του συνόλου των μαθητών που εγγράφονται στα δημόσια σχολεία, συ-
μπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία. τα σχολεία αποτύγχαναν να
δημοσιεύουν σχετικά με την επαρκή ετήσια πρόοδο για ένα ορισμένο ποσο-
στό των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με ειδικές ανάγκες.
Για δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη χαρακτηρίζονταν ως ότι «χρήζουν βελ-
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τίωσης» και ότι απαιτείται να έχουν δομημένα σχέδια για το πώς να βελτιώ-
σουν το σχολείο. Ο νόμος απαιτεί από τα σχολεία να παρατηρήσει τις απο-
δόσεις όλων των παιδιών, όχι μόνο αυτά που πετυχαίνουν στη μέση επίδοση
ή σε επίπεδα άνω του μέσου όρου. Οι λογοθεραπευτές συνεχίζουν να προ-
σφέρουν υπηρεσίες για τα παιδιά στα σχολεία που επηρεάζονται από τον νόμο
NCLB και θα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα του νόμου ως επαγγελματίες
«υψηλής ειδίκευσης».

�. Τροποποίηση IDEA: «Individuals with Disabilities Education Act» (PL 108-446),
2004, αλλά με εξουσιοδότηση το 2014. η τροποποίηση του 2004 για τη δράση
«iDeA» έκανε ουσιαστικές αλλαγές στον ιστορικό νόμο. μεταξύ των αλλαγών
ήταν (α) η προσθήκη της έννοιας της «υψηλής ειδίκευσης» για επαγγελματίες
της ειδικής αγωγής, σύμφωνα με το NCLB πράξη του 2001, (β) η δοκιμαστική
διαδικασία «μείωσης της γραφειοκρατίας», (γ) η επέκταση των υπηρεσιών προς
μετακινούμενους πληθυσμούς, (δ) να επηρεάζει την αξιολόγηση ώστε να είναι
ευθυγραμμισμένη με την πράξη πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης του 1965 (eSeA) και (ε) το να αλλάξει τον τρόπο συμμόρφωσης ώστε
να επικεντρωθούν στην επιτυχία των μαθητών και όχι στις διαδικασίες. Οι λο-
γοθεραπευτές συνεχίζουν να προσφέρουν υπηρεσίες στα σχολεία βάσει της
νέας αυτής τροπολογίας. Οι λογοθεραπευτές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν
στο να συγκεντρώνουν όλες τις διατάξεις του νόμου που επηρεάζουν το επάγ-
γελμα της λογοθεραπείας για τις καθημερινές πρακτικές του επαγγέλματος.

Άλλοι νόμοι έχουν επίσης αντίκτυπο στη λογοθεραπεία και θα πρέπει να θεω-
ρούνται σημαντικοί για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους λογοθεραπευτές
και ως πρόσθετη νομοθετική βάση για να βοηθά τους θεραπευόμενους να ανα-
πτύξουν εμπιστοσύνη στη θεραπευτική διαδικασία. Για παράδειγμα, το άρθρο 504
του νόμου περί αποκατάστασης του 1973 και η πράξη για τους Αμερικανούς με Ανα-
πηρία (PL 101-336) του 1990 (ADA) (Άρθρο 504) υποστήριξαν την ισότιμη μετα-
χείριση και δικαιώματα σε υπηρεσίες για τους θεραπευόμενους, ανεξάρτητα από
το αν το Αεσ ή η iFSP προβλεπόταν για τον θεραπευόμενο, ανεξάρτητα από το αν
ο θεραπευόμενος ήταν στο σχολείο και ανεξάρτητα από την ηλικία του θεραπευό-
μενου. παρά το γεγονός ότι ο λογοθεραπευτής μπορεί να μην είναι πλήρως αρμό-
διος για την ερμηνεία κάθε πτυχής της νομοθεσίας σχετικά με την επίδραση των
υπηρεσιών λογοθεραπείας προς τους θεραπευόμενους, είναι σημαντικό ο επαγ-
γελματίας λογοθεραπευτής όχι μόνο να αναγνωρίζει την ύπαρξη και την πρόθεση
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των νόμων αυτών, αλλά και να ενημερώνει ο ίδιος τον θεραπευόμενο ή τους φρο-
ντιστές του για τα δικαιώματά του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ενημε-
ρώνοντας τους θεραπευόμενους σχετικά με τους νόμους που διέπουν τις υπηρεσίες
λογοθεραπείας, αναμένεται οι θεραπευόμενοι να κατανοήσουν καλύτερα τους νό-
μους, αλλά και να είναι πιο πρόθυμοι να εμπιστευθούν τον κλινικό για τις λογο-
θεραπευτικές τους ανάγκες. η ASHA (1999) δημοσίευσε τον Οδηγό Ρόλων και
Ευθυνών του Ενδοσχολικού Λογοθεραπευτή που περιελάμβανε επιπλέον πληρο-
φορίες σχετικά με τους περισσότερους από τους νόμους που τονίζονται εδώ. Οι
λογοθεραπευτές, ιδίως εκείνοι που εδρεύουν στο σχολείο, προτρέπονται να έχουν
ως άξονα αναφοράς αυτή τη δημοσίευση, συχνά ως πρόσθετη στήριξη που θα βοη-
θήσει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των θεραπευόμενων στη θεραπευτική
διαδικασία. το πλαίσιο κειμένου 3.1 απεικονίζει ένα σενάριο με τους τρόπους τους
οποίους ο λογοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των επιπέδων της
εμπιστοσύνης του θεραπευόμενου για τη θεραπευτική διαδικασία κάνοντας χρήση
των πληροφοριών που προτείνονται στο παρόν τμήμα του κεφαλαίου.

μόλις ο λογοθεραπευτής αρχίσει να βοηθά την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης
των θεραπευόμενων στη θεραπευτική διαδικασία (βλ.: πλαίσιο κειμένου 3.1), η εμπι-
στοσύνη θα πρέπει να καλλιεργείται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας
μαζί τους. τις περισσότερες φορές, η παρατεταμένη εμπιστοσύνη στη θεραπευτική
διαδικασία επιτυγχάνεται από καλά εκπαιδευμένους, καλά οργανωμένους επαγγελ-
ματίες που ενδιαφέρονται για την πρόοδο και την ευημερία των θεραπευομένων τους
και που βρίσκουν τρόπους να μεταφέρουν αυτές τις πληροφορίες σε αυτούς.
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Πλαίσιο Κειμένου 3.1 Ανάπτυξη της εμπιστοσύνης του θεραπευόμενου εντός της θεραπευτικής
Διαδικασίας.

Ανάπτυξη της Εμπιστοσύνης του Θεραπευόμενου
Εντός Θεραπευτικής Διαδικασίας

Κλινικός

καλημέρα, κ. σταμάτη. με λένε παυλίνα και θα
δουλέψουμε μαζί σήμερα στη λογοθεραπεία.

Θεραπευόμενος

καλημέρα.
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Κλινικός

πριν ξεκινήσουμε ουσιαστικά το
πρόγραμμα λογοθεραπείας, θα ήθελα να
σας ενημερώσω για λίγο σχετικά με τις
υπηρεσίες που προσφέρουμε και το
επάγγελμα της λογοθεραπείας.

η κλινική μας ανήκει σε άλλους τρεις
ιδιώτες λογοθεραπευτές, τον Δημήτρη, τον
κάρολο, τη Λυδία και σε εμένα. Έχουμε
άδεια άσκησης επαγγέλματος από το
κράτος για την παροχή υπηρεσιών
λογοθεραπείας στο κοινό. επιπλέον,
κατέχουμε ο καθένας μας αναγνωρισμένη
επαγγελματική πιστοποίηση στον τομέα
μας, το πιστοποιητικό κλινικής επάρκειας
από τον επαγγελματικό σύλλογο μας, την
ASHA, που εδρεύει στο Rockville, του
Maryland. η ASHA είναι σεβαστή σε όλο
τον κόσμο ως μια αξιόπιστη επαγγελματική
ένωση με πάνω από 173.000 εν ενεργεία
μέλη. Αν οποιαδήποτε στιγμή θέλετε για να
μάθετε περισσότερα σχετικά με το
επάγγελμα της λογοθεραπείας ή
περισσότερα για την ASHA, μη διστάσετε
να ρωτήσετε ή μπορείτε απλά να
πληκτρολογήσετε για την ASHA σε μια
μηχανή αναζήτησης στον υπολογιστή και
πιστεύω ότι θα βρείτε πολλές πληροφορίες
που είναι διαθέσιμες για το κοινό. είναι
αυτά κατανοητά μέχρι στιγμής;

Θεραπευόμενος

εντάξει.

Νομίζω πως ναι.

Η συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Πλαίσιο Κειμένου 3.1. (Συνέχεια)

Κλινικός

εξαιρετικά. θα ήθελα να σας πω, επίσης,
κ. σταμάτη, ότι πολλοί από τους
θεραπευόμενους που έρχονται σε μας
παρουσιάζουν διαταραχές σε μία ή
περισσότερες περιοχές. το γραφείο μας
αναγνωρίζει τα προαπαιτούμενα της
παραγράφου της «Rehabilitation Act» του
1973 και της «Americans with Disability Act»
του 1990.

παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν κάτι
φαίνεται ασυμβίβαστo με τις απαιτήσεις των
νόμων αυτών καθώς σας παρέχουμε υπηρεσίες
σε σας στις εγκαταστάσεις μας. Έχω
τοποθετήσει ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά
με αυτές τις νομοθεσίες στο πακέτο
καλωσορίσματός σας. επίσης,
περιλαμβάνονται στο πακέτο
καλωσορίσματος σας βασικές εισαγωγικές
πληροφορίες για το γραφείο, την αποστολή
μας και τη φιλοσοφία μας. επίσης
περιλαμβάνεται μια δήλωση σχετικά με το
απόρρητο που σχετίζεται με τις υπηρεσίες που
σας παρέχουμε. Έχετε κάποια ερώτηση να
κάνετε μέχρι στιγμής;

εξαιρετικά. τώρα, επιτρέψτε μου να σας
εξηγήσω τις υπηρεσίες που θα σας
προσφέρουμε σήμερα.

Θεραπευόμενος

Όχι, όλα είναι ξεκάθαρα.
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Η Θεραπευτική Σχέση

η Stone (1992) αναφέρει μια προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων στη λογοθε-
ραπευτική σχέση. Βρήκε ότι οι σχέσεις που λειτουργούσαν εύρυθμα χαρακτηρίζονται
από «ανοικτή επικοινωνία και αμοιβαίο σεβασμό για τις διαφορετικές πεποιθήσεις και
συναισθήματα. Οι ρόλοι και οι κανόνες είναι σαφείς, ευέλικτοι και κατάλληλοι για τις
ικανότητες και τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Όταν είναι απαραίτητο, τέτοιες σχέ-
σεις θα αλλάξουν για να ανταποκριθούν οι εξατομικευμένες ανάγκες» (σ. 301). η
Stone παραθέτει (σ. 301) τις παρακάτω έξι έννοιες σχετικά με τις σχέσεις:

�. Οι συμμετέχοντες σε μια σχέση είναι αλληλεξαρτώμενοι. (Για παράδειγμα, ο
θεραπευτής και ο κλινικός επηρεάζονται ο ένας από τον άλλον).
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Κλινικός

Έχετε ήδη συμπληρώσει διάφορα φυλλάδια
που θα οργανωθούν στο αρχείο σας. τα
έντυπα αυτά περιλαμβάνουν βασικές
πληροφορίες, ιστορικό, τα έντυπα
υγειονομικής ασφάλισης και άλλα διάφορα
(Golper & Brown, 2004). σήμερα θα προβούμε
σε πλήρη εξέταση της ομιλίας, της γλώσσας
και των δεξιοτήτων ακοή σας,
συμπεριλαμβάνοντας τη διαγνωστική
αξιολόγηση σε βάθος για τυχόν περιοχές που
φαίνονται να χρειάζονται πρόσθετη
αξιολόγηση μετά την ανίχνευση. Έχετε καμία
ερώτηση πριν ξεκινήσουμε;

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. θα εξηγήσω κάθε
βήμα της συνεδρίας μας σήμερα, έτσι ώστε οι
διαδικασίες να σας είναι σαφείς.

Θεραπευόμενος

Όχι.

εντάξει.
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�. Τα πρότυπα αλληλεπίδρασης διαμορφώνονται και διατηρούνται από όλους
τους συμμετέχοντες σε μια σχέση. (Για παράδειγμα, κάθε άτομο στη θεραπευ-
τική συνεδρία έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την ομάδα).

�. Οι σχέσεις έχουν κανόνες που βασίζονται σε πρότυπα συμπεριφοράς και ανα-
μενόμενους ρόλους. (Για παράδειγμα, κάθε άτομο έχει μια ιδέα για το πώς
αυτός ή αυτή αναμένει άλλα μέλη της ομάδας να συμπεριφέρονται εντός της
ομάδας).

�. Ο κανόνας παραβίασης και η αλλαγή είναι μια αγχωτική κατάσταση σε μια κα-
θιερωμένη σχέση. (Για παράδειγμα, η συνέπεια στις αλληλεπιδράσεις κρατά
χαμηλά το άγχος, γιατί ο καθένας ξέρει τι να περιμένει. η Stone παρατήρησε
ότι τα άτομα με ισχυρή ιδιοσυγκρασία και διαπροσωπικές δεξιότητες θα είναι
σε θέση να αλλάξουν μέσα σε μια σχέση πιο εύκολα από ό, τι τα άτομα με πιο
περιορισμένες δεξιότητες στους τομείς αυτούς).

�. Οι άνθρωποι σε μια σχέση επικοινωνούν σχετικά με τη φύση της σχέσης καθώς
και σχετικά με τις δράσεις και τις εκδηλώσεις (η Stone πίστευε ότι οι συμπε-
ριφορές είναι οι δείκτες για το πώς οι άνθρωποι της ομάδας αισθάνονται σχε-
τικά με τη σχέση αλλά θεωρείται ότι ο διάλογος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να επικοινωνούν σχετικά με τη φύση της σχέσης).

�. Οι σχέσεις αλληλεπιδρούν με μεγαλύτερα συστήματα και επηρεάζονται από
αυτά. (Για παράδειγμα, η Stone παρατήρησε ότι τα μεγαλύτερα συστήματα
που επηρεάζουν την κλινική σχέση περιλαμβάνουν τις οικογένειες, τα σχο-
λεία, τις διοικήσεις και τις κλινικές).

Αρκετοί ερευνητές (Conderman, Johnston-Rodriguez & Hartman, 2009) επισή-
μαναν τη σημασία των δεξιοτήτων της επικοινωνίας σε σχέση με τους συναδέλφους
και πρότειναν τις ακόλουθες δεξιότητες επικοινωνίας για τη βελτίωση του περι-
βάλλοντος συνεργασίας στον χώρο εργασίας: «έξυπνα μηνύματα, τεχνικές
«sandwich» (ξεκινώντας με δύο θετικές δηλώσεις, δίνοντας το στίγμα της ανησυχίας
και τελειώνοντας με μια πρόσκληση για να βρούμε μια λύση), παραφράσεις, συ-
μπτύξεις, ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, κλειστές ερωτήσεις, διασποράς, λέξεις-εικό-
νες» (σ. 13). Οι λογοθεραπευτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η θεραπευτική σχέση
εξαρτάται από την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων και των ενδοπροσωπικών
επικοινωνιών που προβάλουν τα μέλη της ομάδας. Όταν οι επικοινωνίες μεταξύ των
μελών της ομάδας έχουν γίνει προβληματικές, είναι στο χέρι του λογοθεραπευτή
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να αξιολογήσει και να ανακατευθύνει τη δυναμική της επικοινωνίας με σκοπό την
παροχή αποτελεσματικών θεραπευτικών αλληλεπιδράσεων προς όφελος όλων των
θεραπευόμενων.

περιστασιακά, στην παρέμβαση ή στη διαχείριση της συμπεριφοράς απαιτείται
να δημιουργηθούν ή να αποκατασταθούν αποτελεσματικές θεραπευτικές αλληλε-
πιδράσεις. σε αυτές τις περιπτώσεις, ο λογοθεραπευτής προτρέπεται να αναζητή-
σει τις τεχνικές που αποσκοπούν στην αύξηση της συμμόρφωσης και τη μείωση
της αντίστασης (Brooks, 1991). Ανεξάρτητα από τις τεχνικές που κρίνονται ανα-
γκαίες για την προώθηση και διατήρηση της θεραπευτικής σχέσης, ο λογοθερα-
πευτής πρέπει να θυμάται ότι ο κύριος λόγος για την αντιμετώπιση της δυναμικής
της θεραπευτικής σχέσης είναι να μεγιστοποιήσει την πρόοδο στη θεραπεία. σε
κάποιες περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να εδραιωθεί η κατάλληλη θεραπευτική
σχέση, να διατηρηθεί ή ξανακερδηθεί, ο λογοθεραπευτής προτρέπεται να αναλο-
γιστεί τις κατάλληλες πηγές παραπομπής σε μια προσπάθεια να παρέχει συνεχή
υποστήριξη ποιότητας για τον θεραπευόμενο, ακόμη και αν ο θεραπευόμενος στη
συνέχεια περάσει υπό την ευθύνη κάποιου άλλου λογοθεραπευτή.

Παραπομπές σε Άλλους Επαγγελματίες

συχνά, ο λογοθεραπευτής θεωρεί αναγκαίο να παραπέμψει ένα περιστατικό σε άλ-
λους επαγγελματίες (ιατρούς, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κ.λπ.). σε μερικές πε-
ριπτώσεις, η λογοθεραπεία δεν προχωρά όπως αναμενόταν και ο λογοθεραπευτής
πρέπει να διερευνήσει τα αίτια για τη μη επίτευξη της κατάλληλης προόδου. σε
άλλες περιπτώσεις, η πρόοδος του θεραπευόμενου είναι η αναμενόμενη αλλά είναι
πολύ νωρίς για να προσθέσετε ή να διερευνήσετε τις πιθανότητες για την αντιμε-
τώπιση των ζητημάτων που προηγουμένως αναφέρθηκαν. Έχετε στο πίσω μέρος του
μυαλού σας ότι προέχει η αντιμετώπιση των πιο πιεστικών ή άμεσων επικοινωνια-
κών αναγκών. σε κάθε περίπτωση, ο λογοθεραπευτής θα πρέπει να συζητήσει με
τον θεραπευόμενο το ενδεχόμενο της παραπομπής και στη να έρθουν σε επαφή με
τον άλλο επαγγελματία προκειμένου να γεφυρωθούν όλες οι πτυχές του παραπε-
μπτικού. Για παράδειγμα, εάν ο θεραπευόμενος παραπέμπεται σε έναν εργοθερα-
πευτή μετά από 3-4 μήνες από την παρέμβαση του λογοθεραπευτή, η παραπομπή
αυτή πρέπει να συζητηθεί με τον θεραπευόμενο. Οι κατάλληλες συναντήσεις και
συνεδρίες γίνονται για να εξασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες παραπομπής είναι ορθές
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αλλά και προτεινόμενες για τον ίδιο τον θεραπευόμενο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό, εάν λογοθεραπεία εξακολουθεί να είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια ή μετά
την περίοδο παραπομπής. Οι Shipley και McAfee (2005) πρόσφεραν ένα Δείγμα πα-
ραπομπής Ιατρικής Αξιολόγησης για την αποτίμηση της παθολογίας του λάρυγγα
ή της φωνής. ωστόσο, τα στοιχεία σχετικά με αυτή την παραπομπή μεταφέρθηκαν
εύκολα και για παραπομπές του λογοθεραπευτή σε άλλους επαγγελματίες. Για πα-
ράδειγμα, οι Shipley και McAfee ανέπτυξαν μια μορφή παραπομπής που αποτελεί-
ται από τα ακόλουθα στοιχεία:

�. τίτλος του φυλλαδίου.

�. Δημογραφικές πληροφορίες για τον θεραπευόμενο.

�. χαιρετισμός προς τον επαγγελματία που θα λάβει το παραπεμπτικό.

�. Έκθεση για το πότε και γιατί ο λογοθεραπευτής αξιολόγησε τον θεραπευόμενο.

�. κατάσταση των δεξιοτήτων του θεραπευόμενου κατά τη διάρκεια της αξιο-
λόγησης.

�. τα ευρήματα της αξιολόγησης του λογοθεραπευτή.

�. Έκθεση των προσπαθειών προηγούμενης παρέμβασης.

�. Αίτηση για την επαγγελματική αξιολόγηση του θεραπευόμενου από τον
επαγγελματία που θα λάβει το παραπεμπτικό.

�. συνημμένο φυλλάδιο που θα ήθελε ο λογοθεραπευτής να συμπληρώσει ο
επαγγελματίας που θα λάβει το παραπεμπτικό.

��. Οδηγίες για την επιστροφή του συνημμένου εντύπου προς τον αιτούντα λο-
γοθεραπευτή.

��. συμπεράσματα από την εκτίμηση προς τον επαγγελματία που θα παραπεμ-
φθεί ο θεραπευόμενος.

��. υπογραφή, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας για τον λογοθεραπευτή
που παραπέμπει.

χρησιμοποιώντας αυτά τα βασικά στοιχεία της παραπομπής προς άλλους επαγ-
γελματίες, ο λογοθεραπευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάσει επαρκώς τα
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κατάλληλα αιτήματα παραπομπής προς ιατρούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους επαγ-
γελματίες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο λογοθεραπευτής θα πρέπει να είναι
έτοιμος να παρακολουθεί όλες τις παραπομπές που γίνονται σε άλλες ειδικότητες
για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των αναγκών των θεραπευόμενων.

Σύνοψη

με απλά λόγια, η θεραπευτική διαδικασία για το επάγγελμα της λογοθεραπείας βα-
σίζεται στον επαγγελματισμό. Αυτός ο επαγγελματισμός καθοδηγείται από τα επαγ-
γελματικά πρότυπα του συλλόγου λογοθεραπευτών και υποστηρίζεται από πολλούς
νόμους που αφορούν τις επαγγελματικές υπηρεσίες προς το κοινό. η γνώση των κα-
τευθυντήριων γραμμών τόσο του συλλόγου όσο και των νόμων βοηθά στην προ-
ώθηση της εμπιστοσύνης των θεραπευομένων στη θεραπευτική διαδικασία.
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Εργαλείο Μάθησης

�. Ανακτήστε ένα αντίγραφο του κώδικα ηθικής του ASHA. Διαβάστε το και κα-
ταγράψτε 10 σχετικά θέματα που εξετάζονται στον κώδικα.

�. συζητήστε εν συντομία τα βασικά σημεία των τριών νόμων που ισχύουν για τους
λογοθεραπευτές που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό, για παιδιά ή ενήλικες.
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�. Αναφέρετε τρία πράγματα που ο λογοθεραπευτής μπορεί να κάνει ώστε να ενι-
σχύσει την εμπιστοσύνη του για τη θεραπευτική διαδικασία.
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