“Komunikacija yra viskas: kalbėjimo ir kalbos terapija yra raktas”
Kovo 6-oji - Europos logopedo diena
Šią dieną siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei jų įtaką žmogaus gyvenimui.
2016 m. Europoje didžiausias dėmesys skiriamas artikuliacinės dispraksijos temai,
siekiant skleisti informaciją apie šį sutrikimą bei kalbėjimo ir kalbos terapijos galimybes.
Artikuliacinė dispraksija laikoma neurologiniu kalbėjimo motorikos
sutrikimu, apibūdinamu motorinio programavimo, tai yra kalbėjimo
raumenų padėties atradimo, bei nuoseklių raumenų judesių, reikalingų
kalbėjimo procesui, esant nepakitusiam raumenų tonusui, trūkumais.
 Pavyzdžiui, sutrikimą galima įtarti vaikui, kuriam kyla sunkumų tiksliai ištariant
kalbos garsus (balsius ir priebalsius) ar kelis kartus vienodai pakartojant tą patį
žodį, esant nepastoviems garsų tarimo trūkumams. Šių vaikų kalbėjimas yra
monotoniškas, neišraiškingas, gali būti sunkiai suprantamas.

Paplitimas.
Virš
0,2% visų vaikų turi
šį sutrikimą. Tai
sudaro 4,3% vaikų,
turinčių kalbėjimo
sutrikimų.
 Sutrikimas dažniau
pasireiškia
berniukams, nei
mergaitėms.

Lydintys sutrikimai.
Artikuliacinė dispraksija gali būti
siejama ir su kitais sutrikimais.
 Pavyzdžiui, sutrikimą dažnai lydi
bendrosios ir smulkiosios motorikos
judesių koordinacijos sutrikimas,
kalbos sutrikimas, patiriami
bendravimo ir ugdymo(si)
sunkumai.

Kalbėjimo ir kalbos terapija. Logopedų profesinis pasirengimas, leidžia atpažinti
šiam sutrikimui būdingus požymius, taikyti veiksmingą kalbėjimo ir kalbos terapiją,
konsultuoti vaikų, turinčių šį sutrikimą, artimuosius. Kalbėjimo ir kalbos terapija,
leidžia pasiekti gerų rezultatų, kai:
 artikuliacinė mankšta, yra orientuota į dinaminius pratimus, skatinančius judesių
nuoseklumą ir koordinaciją;
 garsų, žodžių ir frazių mokoma siejant juos su gestais, taikant įvairius stimulus (taktilinius,
kinestezinius, regimuosius);
 taikoma melodinės intonacijos terapija;
 teikiama intensyvi individuali logopedo pagalba (3-5k. per savaitę).
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