Έμμεση θεραπεία 12 εβδομάδων για παιδιά προσχολικής ηλικίας
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• της Βραχείας Θεραπείας με Εστίαση στη Λύση2
• της Θεραπείας Αλληλεπίδρασης Γονέα-παιδιού3

Συμπεράσματα
Η αξιοποίηση της κοινωνικής-

Στάδια ανάπτυξης Π.Εξ.Σ.Ε.4

αλληλεπιδραστικής θεωρίας1 στην κλινική

1. Η πολυετής εμπειρία της ιατροκεντρικής λογοθεραπείας συχνά καταδείκνυε δυσκολίες γενίκευσης

πράξη δημιουργεί πεδίο έμμεσης

στόχων και βελτίωσης της επικοινωνιακής λειτουργικότητας του παιδιού. Η διάρκεια των προγραμμάτων

λογοθεραπευτικής παρέμβασης. Ωφέλιμες

παρατεινόταν αποδυναμώνοντας το κίνητρο συμμετοχής.

τροποποιήσεις στο επικοινωνιακό και

2. Οι περικοπές δαπανών υγείας επέβαλαν λογοθεραπεία μικρότερης διάρκειας και χαμηλότερου κόστους.

γλωσσικό περιβάλλον του παιδιού προάγουν

Αναδείχθηκαν ανάγκες έμμεσης λογοπεδικής υποστήριξης που ενισχύει τη γονεϊκή διαχειριστική επάρκεια.

το επικοινωνιακό κίνητρο και ενισχύουν τη

3. Η μελέτη της βιβλιογραφίας και η διερεύνηση εμπειρικά τεκμηριωμένων κλινικών προσεγγίσεων

γλωσσική του ανάπτυξη.

κατευθύνθηκε σε έμμεσες, πολυεπίπεδες, βραχύχρονες παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικού μοντέλου.
Η διεύρυνση του φακού εστίασης από τη

4. Η συστηματική εκπαίδευση στην Βραχεία Θεραπεία Εστίασης στη Λύση υποστήριξε ψυχοθεραπευτικές

δυσκολία του παιδιού στο ΠΑΙΔΙ με δυσκολία

πρακτικές συνεργασίας με γονείς και αξιοποίησης του ιδιαίτερου δυναμικού κάθε οικογένειας.

προτάσσει πολυεπίπεδη παρέμβαση στη

5. Η τριετής μεθοδική και επίμονη κλινική εργασία ομάδας λογοπεδικών, ο αναστοχασμός και η ανταλλαγή

βάση συγκεκριμένων παραμέτρων που

απόψεων, οδήγησε στο σχεδιασμό της πιλοτικής μορφής του Π.Εξ.Σ.Ε.

αλληλοσυσχετίζονται σε μία μοναδική,

6. Το Π.Εξ.Σ.Ε. αναθεωρήθηκε στη βάση ανατροφοδότησης από:

ιδιαίτερη για κάθε παιδί Επικοινωνιακή

πιλοτική εφαρμογή σε οικογένειες

Λειτουργικότητα.

επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Ηθικός και αποτελεσματικός είναι ο
σχεδιασμός προγραμμάτων θεραπείας όταν
συνδυάζει τεκμηριωμένες κλινικές πρακτικές

Αποτελέσματα

προκειμένου να απαντήσει στις μοναδικές

Το Π.Εξ.Σ.Ε. ως δομημένο πρόγραμμα έμμεσης παρέμβασης:

ανάγκες του κάθε ιδιαίτερου παιδιού.

• Αποδίδει στον γονέα ρόλο «ειδήμονα» προσδίδοντας στον θεραπευτή συντονιστικό ρόλο.
Ψυχοθεραπευτικές πρακτικές υποστηρίζουν

• Διαθέτει οργανόγραμμα, προσδιορισμένη δομή συνεδρίας και έντυπα υποστήριξης.

με επιτυχία την συνεργασία με τους γονείς

• Προτείνει ολιστικό σχήμα διερεύνησης ικανοτήτων/αναγκών του παιδιού5 στη βάση του Διεθνούς Συστήματος

σε λογοθεραπευτικά προγράμματα έμμεσης

Ταξινόμησης (ICF)7

παρέμβασης

• Εκτιμά την γονεϊκή ετοιμότητα συμμετοχής σύμφωνα με το διαθεωρητικό μοντέλο σταδίων αλλαγής6.
• Προσαρμόζεται ευέλικτα στις ιδιαίτερες ανάγκες παιδιού και οικογένειας.
• Ενεργοποιεί γονεϊκές Στρατηγικές Αλληλεπίδρασης, Οικογένειας και Γλωσσικής Διέγερσης.
• Εξυπηρετεί ανάγκες πρώιμης παρέμβασης αξιοποιώντας ως πεδίο θεραπείας το παιχνίδι γονέα-παιδιού.
Μελέτες περίπτωσης8 καταδεικνύουν τα πρώτα ενθαρρυντικά δεδομένα κλινικής αποτελεσματικότητας.
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Συχνότητα Παρακολούθησης: 1x/εβδομάδα
Μέση διάρκεια συνεδρίας: 1 ώρα

Επαναπροσδιορισμός - Λήψη αποφάσεων
Οδηγίες & επανεκτίμηση σε: 3μηνο, 6μηνο, έτος
Περαιτέρω έμμεση παρέμβαση (Π.Εξ.Σ.Ε)
Συνέχιση θεραπείας με άμεση παρέμβαση
Εξειδικευμένη συμβουλευτική σε τομείς ανάγκης

Εκδόσεις Φυλάτος
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