
 
Πού απευθύνοµαι για λογοθεραπευτική 

αξιολόγηση  παιδιού ή εφήβου: 
Για λογοθεραπευτική  και παιδοψυχιατρική 
αξιολόγηση απευθυνθείτε στον παιδοψυχίατρο 
του νοσοκοµείου µας.  
 Κος Χασιώτης Πέτρος 
(ιατρείο στο ισόγειο του Λατσείου) 
Tηλ.2105516157-158 (για κλείσιµο ραντεβού) 
 e-mail:paidopsy@thriassio-hosp.gr 
 
 

 
 

Πού  απευθύνοµαι για λογοθεραπευτική 
αξιολόγηση και παρέµβαση ενηλίκου: 

Για λογοθεραπευτική αξιολόγηση και παρέµβαση 
απευθυνθείτε στην Λογοθεραπεύτρια του 
νοσοκοµείου µας. 
Κα Ζούρου Παναγιώτα 
(στον 1ο όροφο του κεντρικού κτιρίου του 
νοσοκοµείου) 
Τηλ.213-2028844 (για κλείσιµο ραντεβού)   
e-mail:logo@thriassio-hosp.gr 
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 Πότε (ενδεικτικά) µπορώ να απευθυνθώ 

σε έναν λογοθεραπευτή: 
 
§ Αν ένα µωρό έχει βεβαρυµένο ιστορικό κύησης 

ή περιγεννητικές ανωµαλίες 
§ Αν ένα µωρό έχει δυσκολίες σίτισης 
§ Αν ένα µωρό ενός έτους δεν παράγει ήχους 

 

§ Αν ένα παιδί 2,5 ετών λέει µόνο 15-20 λέξεις 
§ Αν ένα παιδί 4 ετών µπερδεύει γνωστές και 

εύκολες λέξεις κατά την εκφορά τους 
§ Αν ένα 5χρονο παιδί ψευδίζει ή δεν είναι 

απόλυτα κατανοητός ο λόγος του  
§ Αν έχετε ενα παιδί µε σύνδροµο  Down ή ΔΑΦ ή 

άλλα σύνδροµα 
 

 
§ Αν κάποιος (παιδί ή ενήλικας) τραυλίζει 

 

§ Αν ένας ενήλικας έχει µόνιµη βραχνάδα στη 
φωνή ή όζους (κάλους) στις φωνητικές χορδές 

§ Αν ένας ενήλικας έχει δυσκολίες κατάποσης 
§ Αν ένας ενήλικας έχει υποστεί 

λαρυγγεκτοµή(ολική ή µερική) 
§ Αν ένας ενήλικας µόλις έχει πάθει εγκεφαλικό 

επεισόδιο ή τροχαίο ατύχηµα 
_____________________________________________ 

 
Παραϊατρικό τµήµα  
Υπεύθυνη Λογοθεραπείας: 
Παναγιώτα Ζούρου 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

213-2028844 
 
 
 
 

     
 
 

 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 
 

 
 
 

Ενηµερωτικό φυλλάδιο  
για τη λειτουργία  Λογοθεραπείας  
στο  Ν.Γ.Ν Ελευσίνας ‘’Θριάσιο’’ 
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4. Διαταραχές µάσησης, σίτισης και 



 

Λογοθεραπεία 
 
Λογοθεραπεία είναι η επιστήµη που ασχολείται µε 
το Λόγο(προφορικό και γραπτό), την Οµιλία και 
κατ’επέκταση την Επικοινωνία και τις διαταραχές 
αυτών, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών 
κινήσεων του στοµατοφάρυγγα.  
 
Έχει ως γνωστικό αντικείµενο τη µελέτη, έρευνα και 
εφαρµογή επιστηµονικών γνώσεων γύρω από την 
ανθρώπινη επικοινωνία, αλλά και τη µη λεκτική 
επικοινωνία. 
 
Στόχος της Λογοθεραπείας είναι: 
 
Ø Η πρόληψη 

Ø Η ανίχνευση 

Ø Η διάγνωση 

Ø Η θεραπεία-αποκατάσταση των παραπάνω 
διαταραχών σε βρέφη,παιδιά,εφήβους και 
ενήλικες. 

Ø Η επιστηµονική µελέτη των διαταραχών 
λόγου, οµιλίας,φωνής,σίτισης και 
επικοινωνίας 

Ø Η ενηµέρωση του ευρύ κοινού,επαγγελµατιών 
εκπαίδευσης και υγείας σχετικά µε την 
επιστήµη της Λογοθεραπείας 

 

 

Οι διαταραχές λόγου-οµιλίας µπορεί να είναι:  
 

§ Αναπτυξιακές 
§ Εξελικτικές 
§ Νευρολογικές 
§ Λειτουργικές 

Πιο αναλυτικά: 
1. Αναπτυξιακές διαταραχές οµιλίας 

 
• Αρθρωτικές 
• Φωνολογικές 
• Δυσαρθρία 
• Διαταραχή της ροής της οµιλίας(τραυλισµός, 
ταχυλαλία) 
 

2. Εξελικτικές (αναπτυξιακές) γλωσσικές 
διαταραχές 
 

• Ειδική γλωσσική διαταραχή(S.L.I) 
• Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε 
νοητική υστέρηση 

• Βαρηκοϊα-κώφωση,κοχλιακά εµφυτεύµατα 
• Διαταραχές χρήσης γλώσσας (πραγµα-
τολογικές, µορφολογικές, σηµασιολογικές, 
συντακτικές, φτωχό λεξιλόγιο) 

• Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (σύνδροµο 
Down, Rett, Asperger, Αυτισµός κ.α) 

3. Μαθησιακές δυσκολίες 
 
Διαταραχές ανάγνωσης και γραπτού 
λόγου(δυσαναγνωσία,δυσγραφία,δυσορ-
θογραφία,δυσαριθµησία,δυσλεξία) 

κατάποσης 
• Δυσφαγία 
• Δυσκαταποσία 

 
5. Διαταραχές φωνής 

• Αφωνία 
• Δυσφωνία 

 
6. Κρανιοπροσωπικές ανωµαλίες 

• Σχιστίες 
 

7. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις(Κ.Ε.Κ) 
(τραυµατισµοί, τροχαία) 

 
8. Αγγειακά Εγκεφαλικά επεισόδια (Α.Ε.Ε.) 

(Ισχαιµικά ή αιµορραγικά) 
9. Αφασικά σύνδροµα 
• Αφασία Broca(αφασία εκποµπής 

λόγου) 
• Αφασία Wernicke(αφασία πρόσληψης-

κατανόησης λόγου) 
 

10. Χειρουργικές επεµβάσεις κεφαλής και 
τραχήλου 

• Τραχειοστοµίες 
• Λαρυγγεκτοµές(µερική ή ολική) 

 
11. Νευρογενείς διαταραχές και σύνδροµα 

• Δυσαρθρία 
• Απραξία 

12. Εκφυλιστικές ασθένειες 
• Άνοια 
• Νόσος Parkinson 
• Σκλήρυνση κατά πλάκας(πλάγια µυ-

ατροφική σκλήρυνση-ALS) 
 

13. Ψυχιατρικές διαταραχές  


