
ΑΑ018: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΟΥ/ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑ Ή ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ανδριανή Κορασίδη, Μαρία. Κούκη, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεώργιος Δαμιανός,  Δημοσθένης Δαμιανός 
Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών, Παιδιατρικό Τμήμα Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

• Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι

να αναδείξει ότι το αίτημα

διερεύνησης διαταραχών

λόγου/ομιλίας συχνά υποδηλώνει

μία παρέκκλιση στο αναπτυξιακό

δυναμικό του παιδιού, που

πιθανώς συνοδεύεται από άλλες

ιδιαιτερότητες στην κοινωνική του

συμπεριφορά.

• Υλικό - Μέθοδος: Το έτος 2019, 357 παιδιά προσήλθαν για

διερεύνηση καθυστέρησης λόγου και ομιλίας, 59% αγόρια

και 41% κορίτσια, ηλικίας 1-7ετων (ΜΗ=3,7έτη)χωρίς να

αναφέρονται άλλα προβλήματα από τους γονείς. Η

αξιολόγηση έγινε ανάλογα με την ηλικία του παιδιού με την

αναπτυξιακή δοκιμασία Παϊς, Ερωτηματολόγια Achenbach

(6-18, ΛΕΠΣ, ΦΑΝ-Β, ΕΓΑ), Wisc V, Wppsi iii, PLS 4, Δοκιμασία

Εκφραστικού Λεξιλογίου, Δοκιμασία Γραμματικής &

Πληροφοριακής Επάρκειας, Αθηνά Τεστ και την κλινική

παρατήρηση των ιατρών. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων

έγινε με τη χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος SPSS.
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Αποτελέσματα: 

• Προέκυψαν τρεις ομάδες από την ανάλυση των 

αποτελεσματων: 1η φυσιολογική ψυχοκινητική εξέλιξη, 

2η μεμονωμένη καθυστέρηση λόγου/ομιλίας, 3η 

καθυστέρηση  λόγου/ομιλίας και διαταραχές 

συμπεριφοράς και επικοινωνίας. 

• Στην 1η ομάδα βρέθηκαν 3,7% παιδιά με φυσιολογική 

ψυχοκινητική εξέλιξη. 

• Στην 2η ομάδα βρέθηκαν 43% (63% αγόρια 37% 

κορίτσια) παιδιά με μεμονωμένη καθυστέρηση 

λόγου/ομιλίας. 

• Στην 3η ομάδα βρέθηκαν  53,3% (72% αγόρια 28% 

κορίτσια)παιδιά με  διαταραχές συμπεριφοράς και 

επικοινωνίας. Αναλυτικότερα, το  76% χαρακτηρίστηκαν 

με Διαταραχές Συμπεριφοράς και το 24% με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Φυσιολογική Ψυχοκινητική Εξέλιξη

2. Μεμονωμένη Καθυστέρηση Λόγου/Ομιλίας

3. Καθυστέρηση Λόγου/Ομιλίας & Διαταραχές 
Συμπεριφοράς και Επικοινωνίας
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Συμπεράσματα:

• Η καθυστέρηση λόγου/ομιλίας τις

περισσότερες φορές αποτελεί σύμπτωμα και

όχι τελική διάγνωση καθώς η πλειοψηφία των

παιδιών παρουσιάζει καθυστέρηση

λόγου/ομιλίας σε συνδυασμό με διαταραχές

συμπεριφοράς και επικοινωνίας.

• Οι ειδικοί (ιατροί, παιδαγωγοί κτλ) έχουν

ευαισθητοποιηθεί στα προβλήματα λόγου/ομιλίας,

οφείλουν κινητοποιούν τους γονείς και για τις

διαταραχές συμπεριφοράς και επικοινωνίας.


