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Συν-θεραπεία λογοθεραπευτή - εργοθεραπευτή στην πρώιμη 
παρέμβαση παιδιών με νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Στο Τμήμα Παιδιών και Εφήβων, Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής 
Υγιεινής του Αιγινητείου Νοσοκομείου, λειτουργεί το Πρόγραμμα 
Πρώιμης Αντιμετώπισης (ΠΠΑ) για παιδιά με 
νευροαναπτυξιακές διαταραχές - αναπτυξιακή γλωσσική 
διαταραχή και διαταραχή κινητικού συντονισμού - από το 1984. 
Η θεραπευτική αντιμετώπιση προσφέρεται δωρεάν στους γονείς 
και στα παιδιά τους που διαμένουν σε 4 δήμους της Αθήνας.

Η σύγχρονη γνώση για τη φύση των δυσκολιών των παιδιών 
με νευροαναπτυξιακές διαταραχές έχει οδηγήσει τους 
θεραπευτές στη χρήση της συν-θεραπείας για την πιο 
αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
περιστατικών.

Με τον όρο συν-θεραπεία ορίζουμε την ταυτόχρονη 
πραγματοποίηση της θεραπευτικής συνεδρίας από δύο ειδικούς 
που χρησιμοποιούν και συνδυάζουν τις ξεχωριστές γνώσεις και 
δεξιότητες της ειδικότητάς τους. Στην περίπτωση του ΠΠΑ, 
αποτελεί την συνύπαρξη δύο ειδικοτήτων, του λογοθεραπευτή 
και του εργοθεραπευτή, με κοινή στρατηγική ως προς την 
αξιολόγηση, επεξεργασία ευρημάτων, στοχοθεσία και 
θεραπευτική παρέμβαση των περιστατικών. Μέσω της συν-
θεραπείας, οι θεραπευτές αξιοποιούν όλο το δυναμικό του 
παιδιού, διευκολύνουν την ανάπτυξη του παιδιού μέσω της 
διεπιστημονικής προσέγγισης και προωθούν την γενίκευση των 
νέων δεξιοτήτων των παιδιών. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η συν-
θεραπεία ωφελεί ιδιαίτερα την πρώιμη παρέμβαση παιδιών τα 
οποία εμφανίζουν νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η 
περιγραφή δραστηριοτήτων και η καταγραφή 
των πλεονεκτημάτων από τη συν-θεραπεία 

λογοθεραπευτή-εργοθεραπευτή σε μικρή ομάδα 
παιδιών πρώιμης αντιμετώπισης 

νευροαναπτυξιακών διαταραχών, έτσι ώστε το 
παιδί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της 
καθημερινής ζωής, του σχολείου και της 

μετέπειτα ένταξής του στην κοινωνία. Επίσης, 
μελετήθηκαν και τα οφέλη της συν-θεραπείας 
στη θεραπευτική διαδικασία για τα παιδιά, για 
την οικογένεια-γονείς και για τους ίδιους τους 

θεραπευτές.

Η διεπιστημονική προσέγγιση είναι απαραίτητη στην πρώιμη 
αντιμετώπιση και στο ΠΠΑ η θεραπευτική αντιμετώπιση των 
περιστατικών συμπεριλαμβάνει σχεδόν πάντα τη μέθοδο της συν-
θεραπείας. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη συν-θεραπεία που 
πραγματοποιήθηκε την περσινή σχολική χρονιά (2019-2020), σε 
ομάδα πέντε παιδιών, ηλικίας 4,8-5,11 ετών, με συχνότητα δύο φορές 
την εβδομάδα (σύνολο 3 ώρες την εβδομάδα) και διάρκειας 9 μηνών. 
Όλα τα παιδιά είχαν διάγνωση αναπτυξιακής γλωσσικής διαταραχής 
και κινητικής διαταραχής, και φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο. Στόχοι της 
θεραπείας αποτέλεσαν η ανάπτυξη και ενίσχυση του λόγου, της 
επικοινωνίας, της λεπτής κίνησης, της αδρής κίνησης, του κινητικού 
συντονισμού, της οπτικής διάκρισης, της προσοχής, της 
συγκέντρωσης, της συμπεριφοράς, της κοινωνικοποίησης, της 
αυτοϋπηρέτησης και των γνωστικών δεξιοτήτων.

Οι θεραπευτές συμμετείχαν κάθε εβδομάδα σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα για μιάμιση ώρα, σε διεπιστημονική ομάδα (εποπτεία) 
για μία ώρα και σε εκπαίδευση γονέων, κάθε μήνα, για 2 ώρες. Στόχοι 
των παραπάνω συναντήσεων ήταν η θεωρητική και επιστημονική 
κατάρτιση, η ανάπτυξη της κλινικής συλλογιστικής και η ενίσχυση των 
διαπροσωπικών δεξιοτήτων των θεραπευτών.

Επίσκεψη στον γιατρό
Ένας θεραπευτής διηγείται στα παιδιά την δράση του παιχνιδιού, 

όσο τα παιδιά ‘παίζουν’ την βιωματική αυτή ιστορία. Το κάθε παιδί 
αναλαμβάνει έναν ρόλο: το άρρωστο παιδί, τη μητέρα του, το γιατρό, τη 
νοσοκόμα, κ.ά. και η ιστορία αναπαρίσταται από τους παίκτες. 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε διαμόρφωση του θεραπευτικού χώρου 
έτσι ώστε τα καθημερινά αντικείμενα της αίθουσας να συμβολίζουν 
μέρη και τόπους του παραμυθιού. Τα παιδιά και οι θεραπευτές 
εμπλέκονται στην ιστορία, προσθέτοντας αυθόρμητους διαλόγους, 
οδηγώντας την εξέλιξη της ιστορίας σε πρωτότυπα μονοπάτια, 
σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. 

Στόχοι δραστηριότητας: Αφήγηση, εμπλουτισμός λεξιλογίου, 
ενίσχυση φαντασίας-δημιουργικότητας, έκφραση συναισθημάτων, 
ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων, 
βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω του διαλόγου, ανάπτυξη 
συμβολικού παιχνιδιού, οπτικοκινητικού συντονισμού, κινητικού 
ελέγχου, σωματογνωσίας και προσανατολισμού στο χώρο/πρόσωπα.

Το Πλαίσιο
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Σκοπός της μελέτης
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Τα αποτελέσματα είναι
ενθαρρυντικά τόσο για την πρόοδο των παιδιών στους
τομείς που αναφέρθηκαν όσο και για τους θεραπευτές.
Το σύνολο των παιδιών βελτιώθηκαν σημαντικά στις
κοινωνικές, επικοινωνιακές και ψυχοσυναισθηματικές
δεξιότητες. Αυξήθηκε η βλεμματική επαφή, η λεκτική
επικοινωνία, ο σεβασμός των κανόνων της ομάδας και
η ενσυναίσθηση. Βελτιώθηκε η συμπεριφορά τους, η
αυτοπεποίθηση αλλά και η επιμονή σε δραστηριότητες
που απαιτούν προσπάθεια.

Τέλος, αναπτύχθηκε η υποστήριξη και η βοήθεια μελών
της ομάδας και δημιουργήθηκαν φιλικές σχέσεις
ανάμεσα σε παιδιά και οικογένειες. Ως προς τους
θεραπευτές, εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις τους μέσω της
συνεργασίας και βελτιώθηκε η επίδοση τους μέσω του
μοιράσματος των σκέψεων.
Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω
μελέτες που θα μελετήσουν την μακροχρόνια εξέλιξη
των παιδιών για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα
της μεθόδου.

Συμπεράσματα

Μέσω της συν-θεραπείας ο λογοθεραπευτής και ο
εργοθεραπευτής αντιμετωπίζουν το παιδί ολιστικά, και
συνεπώς η κάθε δεξιότητα κατακτάται πιο λειτουργικά
και αποτελεσματικά.
· Ενισχύεται ο ρυθμός προόδου των παιδιών λόγω της
δυνατότητας άμεσης γενίκευσης αναδυόμενων
δεξιοτήτων και την παράλληλη κατάκτηση
λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών στόχων.
· Δημιουργία θετικών σχέσεων εντός της ομάδας, οι
οποίες διατηρούνται και εκτός του θεραπευτικού
χώρου.
· Ευχάριστη θεραπευτική διαδικασία, καθώς υπάρχουν
περισσότερα ερεθίσματα λόγω της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης και του κοινωνικού παιχνιδιού.
· Ενισχύεται η μάθηση μέσω της μίμησης επιθυμητών
συμπεριφορών και η αύξηση λειτουργικών
συμπεριφορών λόγω συχνής προσομοίωσης
εξωτερικών κοινωνικών καταστάσεων εντός της
ομάδας.
· Παρουσιάζεται η δυνατότητα στους θεραπευτές να
εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους, να
μοιράζονται τις ιδέες, αλλά και να καθοδηγούν ο ένας
τον άλλο σε περιόδους επαναπροσδιορισμού των
στόχων.
· Δίνεται η ευκαιρία για αμοιβαία μάθηση, οργάνωση
και ανατροφοδότηση που οδηγούν σε βαθύτερη
κατανόηση των παιδιών και των οικογενειών τους
(Hepburn et al., 2007).
· Εμπλουτισμός γνώσεων και βαθύτερη κατανόηση
του αντικειμένου της άλλης ειδικότητας.
· Καλύτερη επίγνωση και έγκυρη ανίχνευση πιθανών
δυσκολιών, με σκοπό την έγκαιρη παραπομπή και
παρέμβαση από την ανάλογη ειδικότητα.

Πλεονεκτήματα της συν-θεραπείας
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