Αγάπω και φροντίζω
το παιδί µου
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ιστεύοντας πως το να µεγαλώνεις υγιή παιδιά το µυστικό είναι η
ηρεµία και η χαλάρωση.
Εσείς ως γονείς µπορείτε να εξασφαλίσετε στο παιδί σας ένα ζεστό,
γεµάτο αγάπη σπιτικό και µια σωστή µόρφωση. Το να είστε ήρεµοι, σηµαίνει ότι έχετε εµπιστοσύνη στις δυνατότητες του παιδιού σας. Ο γονιός είναι
το άτοµο που θα κρατάει τα χέρια του παιδιού του, ώστε αυτό να νιώσει
ασφάλεια και στη συνέχεια θα του δώσει φτε ρά για να χαράξει τη δική του
πορεία στη ζωή.
Είναι αλήθεια ότι η ζωή δεν προσφέρει σήµερα πολλές δυνατότητες για ηρεµία, για το λόγο αυτό δηµιουργήσαµε ένα αφιέρωµα για τη φροντίδα των
παιδιών σας, µε σκοπό να σας ωφελήσει, να εξοικονοµήσετε χρόνο από τις
προτάσεις που πε ριλαµβάνει και να εµπιστευτείτε τους επιστήµονες της
πόλης µας.

Αν ο µπαµπάς ασχολείται µε το µωρό,
αυτό έχει καλύτερη νοητική ανάπτυξη

∆

ιαπιστώθηκε επίσης ότι πιο θετική
επίδραση
στα
παιδιά έχουν µπαµπάδες που είναι
ευαίσθητοι, ήρεµοι
και λιγότερο αγχώδεις

ζωής του, παίζοντας και αλληλεπιδρώντας µαζί του, το
βοηθάνε να έχει στη συνέχεια
καλύτερη νοητική ανάπτυξη,
σύµφωνα µε µια νέα βρετανική
επιστηµονική έρευνα µε ελληνική συµµετοχή.

Οι ενεργοί µπαµπάδες που περνάνε χρόνο µε το µωρό τους,
κατά τους πρώτους µήνες της

∆ιαπιστώθηκε ότι όσο περισσότερο ένας µπαµπάς ασχολούνταν ενεργητικά µε το µωρό

του, τόσο καλύτερες επιδόσεις
αυτό εµφάνιζε στα νοητικά τεστ
(προσοχής, επίλυσης προβληµάτων, γλώσσας, κοινωνικών
δεξιοτήτων κ.α.), που έκανε στα
δύο του χρόνια.
Οι ερευνητές επεσήµαναν ότι
διάφοροι παράγοντες ασφαλώς
εµπλέκονται στην ανάπτυξη
ενός παιδιού, αλλά η σχέση µε
τον πατέρα κατά τους πρώτους
µήνες της ζωής του έχει παραγνωρισθεί και δεν έχει µελετηθεί
ιδιαίτερα µέχρι σήµερα.

ρά εξίσου τα αγόρια και τα
κορίτσια, κάτι που έρχεται να
αµφισβητήσει τη διαδεδοµένη
αντίληψη ότι το παιγνίδι µε τον
µπαµπά σε πολύ µικρή ηλικία είναι πιο σηµαντικό για τα αγόρια
από ό,τι για τα κορίτσια.
∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι πιο
θετική επίδραση στα παιδιά
έχουν µπαµπάδες που είναι ευαίσθητοι, ήρεµοι και λιγότερο
αγχώδεις.

«Ακόµη και τόσο νωρίς, στην
ηλικία των τριών µηνών, οι
αλληλεπιδράσεις πατέρα-παιδιού µπορούν να επηρεάσουν
θετικά την κατοπινή νοητική
ανάπτυξη του παιδιού, κάτι που
δεν είχε έως τώρα διαπιστωθεί»
δήλωσε ο δρ Ραµτσαντάνι.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι, µετά
και τη νέα µελέτη, είναι σηµαντικό να ενθαρρύνονται οι µπαµπάδες - αν δεν το κάνουν από
µόνοι τους- να αλληλεπιδρούν
περισσότερο µε τα µωρά τους.
«Το ξεκάθαρο µήνυµα για τους
νέους µπαµπάδες είναι να παίζουν µε το µωρό τους» τόνισε ο
Ραµτσαντάνι.

Η θετική αυτή επίπτωση αφο-
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Τα Παιδιά και
η αποδοχή
Τα παιδιά είναι όπως τα λουλούδια.
Χρειάζονται αγάπη και προσοχή για
να παραµείνουν φωτεινά και να µη
µαραθούν. Η αγάπη είναι εκείνη η τροφή
που θρέφει την ψυχή και προστατεύει
το παιδί από τα άσχηµα συναισθήµατα
αφορούν την αξία, την εµφάνιση και
την προσωπικότητά του.
Ως παιδιά, η πρώτη εντύπωση που
θα σχηµατίσουµε για τον εαυτό µας
απορρέει από τον τρόπο που µας
αντιµετωπίζει το περιβάλλον , οι
γονείς µας. Αν το παιδί δεχτεί αγάπη
και αποδοχή θα καλλιεργήσει και
εκείνο µέσα του την αγάπη για τον
εαυτό του και την πίστη στην αξία
του. Αντιθέτως, αν το παιδί εισπράττει
απόρριψη και κατάκριση, τότε µπορεί
µέσα στην ψυχή του να καλλιεργηθούν
πεποιθήσεις όπως το ότι δεν “είναι
αρκετά ικανό ή καλό”.

Γονείς και αυστηρότητα
Οι γονείς , πολλές φορές, αποφεύγουν
να δείχνουν στο παιδί την αγάπη και
το θαυµασµό τους, ενώ εξαντλούν
την αυστηρότητά τους αρκετές φορές
σε θέµατα όπως η σχολική επίδοση
ή ο αθλητισµός. Πολλοί θεωρούν
ότι η επιβράβευση δε θα έχει θετική
επίδραση στα παιδιά, καθώς εκείνα θα
επαναπαυτούν και θα σταµατήσουν
συνεχεια σελ. 5

Η συνύπαρξη ενός παιδιού µε έναν σκύλο
µπορεί να κάνει µόνο καλό.!!!

Σ

ε παιδιά που
στο
πρώτο
έτος της ηλικίας τους είχαν
επαφή µε έναν ή περισσότερους σκύλους
είχαν 45% λιγότερες
πιθανότητες να εµφανίσουν αλλεργίες
απ’ότι τα παιδιά που
δεν είχαν καµία επαφή µε κάποιο ζώο.
Η συνύπαρξη ενός
παιδιού είναι ευεργετική για πολλούς
λόγους τόσο σωµατικούς όσο και ψυχικούς. Απλώς και µόνο
µε την ύπαρξη τους
τα ζώα διδάσκουν την
πίστη τη φιλία και την
αγάπη στα παιδιά
µας .
Συνυπάρχοντας
µε
ένα ζώο τα παιδιά
γίνονται
υπεύθυνοι
άνθρωποι και ωριµάζουν πολύ αφού αναλαµβάνουν ευθύνες
που έχουν σχέση µε
τις βασικές ανάγκες
του σκύλου.

Μεγαλώνοντας
τα
παιδιά η συναναστροφή µε τον σκύλο
θα είναι καταπληκτική , θα είναι σχέση
ζωής. Τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι δεν
είναι παιχνίδι αλλά τα
τετράποδα αδελφάκια τους.
Αυτή η συγκατοίκηση
µπορεί να κάνει µόνο
καλό .
Αν αποφασίσετε να
βάλετε ένα σκυλάκι
στην οικογένεια σας
πρώτα θα πρέπει να
µάθετε στο παιδί σας
να σέβεται και πως
να φροντίζει τον
νέο
του

φίλο και ότι δεν είναι
απλά ένα παιχνίδι.
Εκπαιδεύτρια
Σκύλων
Αγγελική
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Η

µουσική
εκπαίδευση
µπορεί να
µην
είναι
υποχρεωτική
στα δηµόσια σχολεία αλλά ολοένα και περισσότεροι επιστήµονες
υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητη για τα παιδιά. Σύµφωνα µε
µια καινούρια έρευνα που πραγµατοποίησε το πανεπιστήµιου του
Vermont, η εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου µπορεί να βελτιώσει
την προσοχή των παιδιών, τον
συναισθηµατικό έλεγχο αλλά και
να µειώσει το άγχος . Οι ψυχίατροι
και οι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι η
µουσική έχει 6 σηµαντικά οφέλη
για τα παιδιά:
1.∆ιεγείρει τον εγκέφαλο: Η µουσική µπορεί να οδηγήσει σε υψηλές
ακαδηµαϊκές επιτυχίες αφού έχει
αποδειχθεί ότι διεγείρει τις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται
µε το διάβασµα, τα µαθηµατικά
και τη συναισθηµατική ανάπτυξη.
2.Βελτιώνει την µνήµη: Έρευνες
έχουν αποδείξει ότι η µουσική βελτιώνει όχι µόνο την ακαδηµαϊκή
πορεία ενός παιδιού αλλά και τη
µνήµη.
3.Κοινωνικότητα: Τα παιδιά που
µαθαίνουν να παίζουν κάποιο
µουσικό όργανο µαθαίνουν να
έχουν υποµονή, να συνεργάζονται
και να εκτιµούν, προσόντα που θα
τα κάνει πιο κοινωνικά.
4.Αποκτούν αυτοπεποίθηση: Η
εκµάθηση ενός µουσικού οργά-

νου είναι µια διαδικασία που θα
δείξει στα παιδιά ότι µπορούν να
αναπτύξουν τις ικανότητές τους
και να δηµιουργήσουν κάτι µόνα
τους.
5.Υποµονή: Τα παιδιά θα χρειαστούν αρκετή υποµονή στην ενήλικη ζωή τους για αυτό είναι καλό
να µάθουν από νωρίς ότι για να
δηµιουργήσουν κάτι και να δουν
τα αποτελέσµατα θα πρέπει να
δείξουν υποµονή.
6.Πειθαρχία: Η εκµάθηση ενός
µουσικού οργάνου απαιτεί πειθαρχία και συγκέντρωση. Τα παιδιά µαθαίνουν γρήγορα ότι για
να έχουν αποτέλεσµα πρέπει να
επιµείνουν και να µην τα παρατήσουν.
7.∆ηµιουργικότητα: Η µουσική
καλλιεργεί τη δηµιουργικότητα
στα παιδιά, ένα απαραίτητο εφόδιο για την επαγγελµατική τους
σταδιοδροµία αλλά και την προσωπική τους ευτυχία.
Μπουγέλη
Παρασκευή
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Καρδιακά φυσήµατα

Οι γονείς µετά από µία επίσκεψη σε γιατρό, πανικοβάλλονται
όταν πληροφορούνται την
ύπαρξη καρδιακού φυσήµατος
στο παιδί τους. Τι είναι λοιπόν
το καρδιακό φύσηµα; Είναι ένα
πρόσθετος ήχος που παράγεται
όταν το αίµα περνάει µε ορµή
µέσα από τις καρδιακές βαλβίδες που ενώνουν τις καρδιακές
κοιλότητες ή από µεσοκολπική
ή µεσοκοιλιακή επικοινωνία που
είναι παθολογικό εύρηµα.
Μπορεί να είναι αθώα ή λειτουργικά φυσήµατα όπως κατά
τη διάρκεια του πυρετού και επί
αναιµίας που δηλώνουν αυξηµένη ροή µέσω των καρδιακών
βαλβίδων. Τα παθολογικά φυσήµατα συνήθως συνοδεύονται
µε συµπτώµατα όπως περιστοµατική κυάνωση, ταχύπνοια,
δυσκολία στη σίτιση και µειωµένη ανάπτυξη. Τα συµπτώµατα
εκδηλώνονται από τις πρώτες
ηµέρες της ζωής ή τα παιδάκια
αυτά, µπορεί και να φαίνονται

υγιή µέχρι µεγαλύτερη παιδική
ηλικία.
Συνήθως είναι οι συγγενείς
καρδιοπάθειες που προκαλούν
τα παθολογικά καρδιακά φυσήµατα στα παιδιά. ∆εν είναι
κληρονοµικές και συνήθως τα
αίτια είναι άγνωστα. Η λοιµώξη
της εγκύου στο 1ο τρίµηνο της

κής επικοινωνίας µεταξύ των
καρδιακών κοιλοτήτων αλλά
και η παραµονή µετά τη γέννηση του αρτηριακού πόρου, χρήσιµου κατά την εµβρυϊκή ζωή.
Η καρδιολογική εξέταση κλινική
και υπερηχογραφική µας δίνουν
τη δυνατότητα να εκτιµήσουµε τις διάφορες παραµέτρους
των παθολογικών φυσηµάτων.
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα η
θεραπεία µπορεί να είναι απλή
παρακολούθηση ή κάποια καρδιακή επέµβαση, το συντοµότερο δυνατόν αναλόγως της
βαρύτητας.
κύησης όπως η ερυθρά, και ο
µη καλά ελεγχόµενος σακχαρώδης διαβήτης κατά την κύηση,
αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισης συγγενών καρδιοπαθειών. Άλλες αιτίες παθολογικών
φυσηµάτων είναι η στένωση ή
η ανεπάρκεια µιας καρδιακής
βαλβίδας, η ύπαρξη παθολογι-
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Ειδική Γλωσσική ∆ιαταραχή

Με

τον
όρο
ε ι δ ι κ ή
γλωσσική
διαταραχή ή δυσφασία αναφερόµαστε σε
µια σοβαρή διαταραχή
στην ανάπτυξη του
προφορικού λόγου που
παρατηρείται χωρίς να
υπάρχουν άλλες δυσκολίες, όπως απώλεια ακοής, νοητική υστέρηση,
αρθρωτικά ή άλλα κινητικά προβλήµατα, έλλειψη περιβαλλοντικών
ερεθισµάτων ή κάποια
ψυχο-συναισθηµατική
διαταραχή. Η ανάπτυξη
των γλωσσικών δεξιοτήτων αποτελείται από

πολλούς διαφορετικούς
τοµείς και για αυτό
υπάρχουν και διαφοροποιήσεις ως προς το
είδος της ειδικής γλωσσικής διαταραχής που
µπορεί να παρουσιάσει
το κάθε παιδί.
Ο κυριότερος διαχωρισµός γίνεται µεταξύ
αντίληψης (κατανόησης
του προφορικού λόγου)
και έκφρασης (χρήσης
του προφορικού λόγου).
Τα περισσότερα παιδιά
µε κάποια ειδική γλωσσική διαταραχή παρουσιάζουν δυσκολίες τόσο
στην αντίληψη όσο και

στην έκφραση του προφορικού λόγου, αλλά
συνήθως
υπερτερούν
σε έναν από τους δύο
αυτούς τοµείς. Άλλοι τοµείς στην ανάπτυξη των
γλωσσικών δεξιοτήτων
αφορούν
ειδικότερα
α) την ικανότητα της
ακουστικής αντίληψης
των φθόγγων της γλώσσας, β) την ικανότητα
παραγωγής των φθόγγων αυτών, γ) την ικανότητα αντίληψης των
εννοιών των λέξεων, δ)
την ικανότητα της σωστής χρήσης των λέξεων
ανάλογα µε το νόηµά
τους, ε) την ικανότητα

του συνδυασµού των
λέξεων για την παραγωγή διαφόρων ειδών
προτάσεων.
Κατά την ανάπτυξη των
γλωσσικών δεξιοτήτων
οι διάφορες πτυχές της
γλώσσας αναπτύσσονται µε έναν συγκεκριµένο τρόπο που ακολουθεί κάποια σειρά.
Με άλλα λόγια, κάποιοι
συγκεκριµένοι φθόγγοι,
λέξεις ή είδη προτάσεων
εµφανίζονται συστηµατικά προγενέστερα από
κάποια άλλα, σε όλα τα
παιδιά. Έτσι στα πρώιµα
στάδια της γλωσσικής
ανάπτυξης όλα τα παιδιά φαίνεται να κάνουν
λάθη στη χρήση του
προφορικού
λόγου,
αλλά τα λάθη αυτά είναι
µέρος της διαδικασίας
της γλωσσικής ανάπτυξης και είναι τα συνηθισµένα λάθη που αναµένονται να κάνουν όλα
τα παιδιά. Εδώ ακριβώς
γίνεται ο διαχωρισµός
µεταξύ µιας απλής καθυστέρησης στην ανάπτυξη του προφορικού
λόγου και µιας ειδικής
γλωσσικής διαταραχής.
Απλή καθυστέρηση στην
ανάπτυξη του λόγου
υπάρχει όταν το παιδί
δεν έχει µεν αναπτύξει
τις γλωσσικές δεξιότητες που αναµένονται για

την ηλικία του, ωστόσο
οι γλωσσικές δοµές που
χρησιµοποιεί εµφανίζονται µε την ίδια συστηµατική διαδοχή όπως
και σε ένα µικρότερο
παιδί. Αντίθετα, µιλούµε
για ειδική γλωσσική διαταραχή όταν το παιδί
κάνει ασυνήθιστα λάθη
στις γλωσσικές δοµές
που χρησιµοποιεί και η
γλωσσική του ανάπτυξη
δείχνει να είναι, όχι µόνο
κατώτερη από αυτή των
συνοµηλίκων του, αλλά
και µε απρόβλεπτες,
µη αναµενόµενες δυσκολίες και αδυναµίες.
Για τη σωστή διαφοροδιάγνωση µεταξύ µιας
απλής
καθυστέρησης
στην ανάπτυξη του
προφορικού λόγου και
µιας ειδικής γλωσσικής
διαταραχής είναι απαραίτητη η αξιολόγηση
από έναν λογοπεδικόλογοθεραπευτή.
Η ειδική γλωσσική διαταραχή που έχουν αυτά
τα παιδιά δυσχεραίνει
την περαιτέρω ανάπτυξη των γλωσσικών τους
δεξιοτήτων. Παράλληλα, εµφανίζουν µεγάλες
δυσκολίες στους τοµείς
της επικοινωνίας και
της µάθησης, τόσο στο
σχολείο όσο και στο
σπίτι, καθώς η γλώσσα
είναι µέρος όλων των

πτυχών της καθηµερινής ζωής.
Κάποιες
διαφορετικές
εκδηλώσεις µιας ειδικής
γλωσσικής
διαταραχής είναι οι εξής: α) το
παιδί δείχνει να κατανοεί αυτό που του λένε
αλλά είναι δύσκολο για
κάποιον να καταλάβει
αυτό που προσπαθεί
να εκφράσει το παιδί,
β) το παιδί µιλάει καθαρά και χρησιµοποιεί
µεγάλες και σύνθετες
προτάσεις, αλλά συχνά
αδυνατεί να πιάσει το
θέµα της συζήτησης και
σχολιάζει ή απαντά µε
ακατάλληλο τρόπο, γ)
το παιδί χρησιµοποιεί
µεµονωµένες λέξεις σωστά, αλλά δυσκολεύεται
να τις συνδέσει σωστά
για να φτιάξει µεγαλύτερες προτάσεις και συχνά
παραλείπει λέξεις µέσα
στις προτάσεις, δ) το
παιδί δεν καταλαβαίνει
καθόλου τον προφορικό
λόγο και λέει πολύ λίγες
λέξεις. Γενικά, υπάρχει
µεγάλη ποικιλοµορφία στον τύπο και στο
βαθµό της µη-τυπικής
γλωσσικής ανάπτυξης
και το παιδί µε ειδική
γλωσσική
διαταραχή
χρειάζεται µια σωστή
αξιολόγηση και ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα παρέµβασης από το
λογοθεραπευτή.

Συνθήκες υγιεινής και άθληση…
ψηλώνουν τα παιδιά

Ο

ι
σωστές
συνθήκες
υγιεινής και
η άσκηση βοηθούν στην
ανάπτυξη
και στο ύψος του παιδιού. Τι
δείχνουν οι έρευνες.
Η χρήση καθαρού νερού και σαπουνιού και η
άθληση φέρνουν καλύτερη υγεία, και εποµένως
βοηθούν την ανάπτυξη
των παιδιών. Σύµφωνα
µάλιστα µε µελέτες που
έχουν γίνει, η θωράκιση
της υγείας των παιδιών
που πετυχαίνεται -και
-µε αυτό το τρόπο
αποµακρύνει ασθένειες και εξασφαλίζει
υγιή ανάπτυξη που
έχει
πολλαπλές
επιπτώσεις
στην
µετέπειτα πορεία
του παιδιού. Πρόσφατες
µελέτες
που εστιάσθηκαν
στις
συνθήκες
ζωής των παιδιών
έδειξαν
ότι οι καλοί
όροι υγιεινής
και η άθληση
κάνουν
τα
παιδιά ...ψηλότερα.
Από έρευνα
προκύπτει
ότι
τα
αγόρια
και
τα
κορίτσια
π ο υ
αθλούν τ α ι
α πο κτούν
περισσ ό τερη

µυϊκή δύναµη και καλύτερο
συντονισµό του σώµατός τους.
Αυτό όµως που έχει ενδιαφέρον,
κυρίως για τους γονείς είναι
ότι τα παιδιά που αθλούνται
συστηµατικά συγκεντρώνονται
πιο εύκολα και καλύτερα στα
µαθήµατά τους µε αποτέλεσµα
να βελτιώνονται και οι σχολικές
επιδόσεις τους. Σύµφωνα µε την
ίδια έρευνα, κύρια συνέπεια της
έλλειψης σωµατικής άσκησης
είναι η παχυσαρκία, η οποία µε
τη σειρά της αυξάνει τον κίνδυνο για διαβήτη, ορθοπεδικά και
καρδιακά νοσήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι η άθληση ωφελεί. .

Πριν λίγο καιρό ολοκληρώθηκε
µια νέα βρετανική επιστηµονική
έρευνα, η οποία συσχέτισε τις
συνθήκες υγιεινής του σπιτιού
και το ύψος των παιδιών που
βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. Από την έρευνα προέκυψε
ότι οι δύο αυτοί παράµετροι
είναι άµεσα συνδεδεµένοι. Για
παράδειγµα, όταν ένα παιδί
πίνει βρώµικο νερό και δεν
έχει σαπούνι να πλυθεί, τότε
αµέσως µετά τη γέννησή του
αρρωσταίνει κατ’ επανάληψη
(διάρροια κ.α.), µε συνέπεια να
εµποδίζεται η σωστή ανάπτυξη
του σώµατός του.

∆εν θα πρέπει να υποτιµάται
και το γεγονός ότι οι συνθήκες
υγιεινής είναι µία από τις αιτίες µετάδοσης των παιδικών
ασθενειών, καθώς µεταδίδονται συχνότερα λόγω έλλειψης
προσωπικής υγιεινής από τα
µικρά παιδιά. Και φυσικά όσο
πιο ευάλωτο είναι ένα παιδί
στις ασθένειες τόσο επηρεάζεται αρνητικά η σωµατική και η
πνευµατική του ανάπτυξη. Το
σίγουρο είναι ότι τα µικρά παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα
από κάθε άλλη ηλικιακή οµάδα
απέναντι στις επιπτώσεις που
έχει το µη ασφαλές νερό και οι
κακές συνθήκες υγιεινής.

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Υγείας, περίπου
165 εκατοµµύρια παιδιά σε όλο
τον κόσµο εκτιµάται ότι δεν
παίρνουν το ύψος που θα µπορούσαν, εξαιτίας ανακοπής της
ανάπτυξής τους κυρίως λόγω
κακής σωµατικής υγιεινής και
υποσιτισµού (η ανεπάρκεια της
τροφής αποτελεί αιτία για 3,1
εκατ. θανάτους ετησίως, σχεδόν
το 50% των συνολικών θανάτων των παιδιών κάτω των
πέντε ετών).
premium.paratiritis

Τα Παιδιά και η αποδοχή
συνεχεια απο σελ.3
να προσπαθούν και να γίνονται
καλύτεροι. Και εδώ είναι το σηµείο που
οι γονείς κάνουν λάθος. Τα παιδιά έχουν
απόλυτη ανάγκη την επιβράβευση και
να νοιώθουν ότι η προσπάθειά τους ,
ανεξαρτήτως αποτελέσµατος, εκτιµάται
και είναι αξιέπαινη. Όσο περισσότερο
τα παιδιά βλέπουν και νοιώθουν
ότι τα όνειρα και οι επιθυµίες τους
αναγνωρίζονται και θαυµάζονται, τόσο
περισσότερο θα προσπαθούν για τη
βελτίωση και την πρόοδό τους.

Γονείς, ευαισθησία και σεβασµός
Οι γονείς οφείλουν να αντιµετωπίζουν τα
παιδιά τους µε ευαισθησία και να σέβονται
τα όνειρα και τις ικανότητές τους. Πολλές
φορές τα παιδιά που µεγαλώνουν µε

γονείς που δεν τα αγαπούν υιοθετούν
άσχηµες συµπεριφορές και βλαπτικές
για τα ίδια, προκειµένου να νοιώσουν
την αγάπη των γονιών ή ενός εκ των
δύο και να πάρουν την απαραίτητα
για αυτά επιβεβαίωση. Είναι χρέος των
γονιών να βοηθήσουν τον νέο άνθρωπο
να προετοιµαστεί για το ταξίδι του µέσα
στη ζωή µε τις απαραίτητες ψυχικές
και πνευµατικές ανάγκες. Πρέπει να
επισηµανθεί ότι και η συνεχής διάκριση
που κάνουν πολλές φορές ανάµεσα σε
αδέλφια οι ίδιοι οι γονείς, πληγώνει και
πάλι βαθιά το παιδί που νοιώθει ότι
υστερεί. Είναι σηµαντικό το κάθε παιδί
να πειστεί και να καταλάβει ότι αξίζει την
αγάπη και την αποδοχή επειδή είναι ένας
ανεπανάληπτος άνθρωπος και όχι για

τις επιτυχίες, τα λάθη, τις επιδόσεις και
τις παραλείψεις του.

Παιδί και αποδοχή
Το παιδί δεν έχει µόνο ανάγκη από
υλικά αγαθά, ένα καινούργιο κινητό
ή υπολογιστή. Έχει περισσότερη και
απαραίτητη ανάγκη να νοιώθει αποδεκτό
και αγαπητό από το περιβάλλον στο
οποίο έχει κληθεί να µεγαλώσει. Οι γονείς
πρέπει να αντιληφθούν ότι η υπερβολική
σκληρότητα και αυστηρότητα όχι
µόνο δεν ωθεί τα παιδιά να θέλουν να
γίνουν καλύτερα, αλλά τα πληγώνει
και ανεπανόρθωτα και τα οδηγεί και σε
τραγικές για αυτά επιλογές.
Οι γονείς που µε διαβάζουν, να µην

ξεχάσουν ποτέ πόσο σηµαντικό είναι να
δίνουν αγάπη άνευ όρων στα παιδιά.
Να νοιώθουν ήδη ότι είναι ασφαλή και
ανήκουν κάπου. Η άποψη ότι το παιδί
θα ‘’κακοµάθει’’ είναι παράλογη και
ανυπόστατη. Η αποστέρηση της αγάπης
είναι το µεγαλύτερο κακό που µπορεί
ένας άνθρωπος –πόσο µάλλον ένας
γονιός- να προξενήσει στο παιδί του.
Να τα αγαπάτε τα παιδιά. Και να τα
θαυµάζετε. Και να τους το δείχνετε.
Πάντα. Γιατί αυτό έχουν απόλυτη
ανάγκη.
Συγγραφή Άρθρου
Μαρία Σκαµπαρδώνη
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Γιατί χρειάζεται και
πότε πρέπει να γίνεται
ηλικία των 8-9 ετών του παιδιού, η όραση του αμβλυωπικού ματιού θα παραμείνει για πάντα μειωμένη.
Όσο πιο έγκαιρος και συστηματικός είναι ο έλεγχος των
ματιών αυτή την περίοδο, τόσο ελαχιστοποιούνται οι
πιθανότητες εμφάνισης προβλημάτων.
Πότε πρέπει να γίνεται η πρώτη εξέταση;
Η πρώτη αδρή εξέταση θα γίνει αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού από τον παιδίατρο στο μαιευτήριο,
για να διαπιστωθούν τυχόν ανατομικές ανωμαλίες στα
βλέφαρα, θολερότητες στον κερατοειδή και έλλειψη του
κόκκινου αντανακλαστικού του ματιού.

Η

όραση είναι η σημαντικότερη αίσθηση. Με κανένα άλλο αισθητήριο όργανο δε δεχόμαστε ταυτόχρονα τόσες πολλές πληροφορίες όσες δεχόμαστε με τα μάτια. Γι’ αυτό προσέξτε τα ματάκια τους!
Από τη γέννηση έως την ηλικία των 6 ετών η όραση
είναι πλαστική, δηλαδή αναπτύσσεται μέχρι να σταθεροποιηθεί στα φυσιολογικά επίπεδα. Αν υπάρξουν
παθήσεις/ανωμαλίες, που εμποδίζουν τη φυσιολογική
ανάπτυξη της στα πρώτα έτη, τότε υπάρχει ο κίνδυνος
να εκδηλωθεί το «τεμπέλικο μάτι» (Αμβλυωπία).
Η Αμβλυωπία δεν είναι σπάνια, εμφανίζεται στο 7%
του πληθυσμού και πρέπει να αντιμετωπιστεί εγκαίρως.
Στην αντίθετη περίπτωση, που δε διορθωθεί μέχρι την

Οι επόμενες εκτιμήσεις (της κατάστασης και της λειτουργικότητας) των ματιών (κινητικότητα, παρακολούθηση αντικειμένων, στραβισμός κλπ.), θα γίνονται από
τον παιδίατρο στις περιοδικές εξετάσεις του βρέφους.
Σε περίπτωση υποψίας οφθαλμικού προβλήματος θα
παραπέμπεται αμέσως σε οφθαλμίατρο.

Από τον 3ο-4ο χρόνο η όραση του παιδιού αναπτύσσεται γρήγορα και συμμετρικά. Η εξέταση πλέον πρέπει να
γίνει από τον οφθαλμίατρο.
Τότε ελέγχεται η οπτική οξύτητα, η χρωματική αντίληψη και γίνεται ένας πλήρης ανατομικός και οφθαλμοκινητικός έλεγχος, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται εάν
υπάρχει διαθλαστική ανωμαλία, που να απαιτεί διόρθωση με γυαλιά.
Πόσο συχνές πρέπει να είναι οι εξετάσεις κατά τη
διάρκεια των σχολικών χρόνων του παιδιού;
Κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας , οι εξετάσεις
πρέπει να γίνονται ανά έτος, ώστε να εντοπιστεί πιθανή μυωπία ή αστιγματισμός. Η μυωπία τείνει να επιταχύνεται ραγδαία κατά την περίοδο της προ-εφηβικής
και εφηβικής ηλικίας συνάμα με τη σωματική ανάπτυξη.
Είναι σημαντικό, επίσης, να τονιστεί ότι τα παιδιά δεν
παραπονιούνται αν δε βλέπουν καλά! Αυτό συμβαίνει
γιατί τα παιδιά μικρότερης ηλικίας δε γνωρίζουν πώς
είναι η καλή όραση ,ενώ πολλά από τα μεγαλύτερα παιδιά δε θέλουν να στιγματιστούν με την χρήση γυαλιών.
Προγράμματα προληπτικού έλεγχου πραγματοποιούνται, σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Στη χωρά μας
δυστυχώς αυτός ο θεσμός φέτος καταργήθηκε.
Εν κατακλείδι …στην κρίση και στο βαθμό ενημέρωσης των γονιών εναπόκεινται η πρόληψη και η αντιμετώπιση μη αναστρέψιμων προβλημάτων όρασης
των παιδιών.

Η συχνότητα των περιστατικών στο φάσμα
του αυτισμού και ο κίνδυνος της υπερδιάγνωσης
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΒΕΛΑ
Λογοπεδικός

Σ

τις
μέρες
μας
όλο
και περισσ ό τ ε ρ α
παιδιά στο φάσμα
του αυτισμού παραπέμπονται
για
λογοθεραπεία (συχνότητα 1:38 στα
αγόρια, 1:189 στα
κορίτσια, Rogers et
al., 2014). Τα παιδιά αυτά μπορεί να ξεκινούν από την ηλικία των δυο ετών και
η διάρκεια της παρέμβασης είναι ανάλογη της εξέλιξης του παιδιού σε επίπεδο
τόσο αντιληπτικό όσο και γλωσσικό. Για
ποιες δυσκολίες όμως μιλάμε σε τόσο
μικρή ηλικία;
Ως Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος ορίζεται η χρόνια νευρο-αναπτυξική διαταραχή με νευρολογικά καθοριζόμενες διαφορές στη ρύθμιση της
προσοχής, στην επεξεργασία πληροφοριών και στη μάθηση (Lorna Wing, 2009,
Gillberg et al., 2013). Στην ηλικία, λοιπόν,
των δύο ετών ένα παιδί, αντιληπτικά,
αναμένεται να βρίσκει ενδιαφέρον στην
ύπαρξη του άλλου, είτε του ενήλικα

είτε των συνομηλίκων του. Αν αυτό δε
συμβαίνει, τότε παρατηρείται μειωμένη
ή και καμία πρωτοβουλία για αλληλεπίδραση με τον άλλον. Επίσης, αναμένεται
να αντιλαμβάνεται τι του ζητείται σε μια
απλή κατάσταση, να αντιλαμβάνεται
το σημαντικό και να ανταποκρίνεται
κατάλληλα. Αν αυτή η ικανότητα απουσιάζει, τότε το παιδί δεν μπορεί να κατανοήσει τις απαιτήσεις απλών παιχνιδιών,
πόσο μάλλον να αναπτύξει δεξιότητες
συμβολικού ή φανταστικού παιχνιδιού.
Η ελλιπής οργάνωση της αλληλεπίδρασης και του παιχνιδιού οδηγεί σε δυσκολίες οργάνωσης της σκέψης και, κατά
συνέπεια, της εκφραστικής ικανότητας.
Συναντώνται λοιπόν συχνά παιδιά των
δυο ετών που δεν ανταποκρίνονται στο
όνομά τους, δεν έχουν μάθει να χρησιμοποιούν το ναι και το όχι, έχουν σημαντική καθυστέρηση την στην κατανόηση
και τη χρήση της γλώσσας και δυσκολίες
στις σχέσεις με συνομηλίκους.
Πώς μπορούν οι γονείς να αξιολογήσουν αυτές τις δυσκολίες στο δικό
τους παιδί; Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο της υπερδιάγνωσης,
δηλαδή του κινδύνου να αντιμετωπίζουμε ως παθολογικό κάτι που δεν είναι;
Πρωταρχικά, οφείλουμε να αποκλεί-

σουμε πιθανούς παράγοντες, όπως
δυσκολίες ακοής και όρασης, που μπορεί
να επηρεάσουν την τυπική εξέλιξη ενός
παιδιού.
Αν παρατηρήσουμε στοιχεία που μπορεί να μας ανησυχούν στρεφόμαστε
στους κατάλληλους ειδικούς, δηλαδή
σε παιδοψυχίατρο, που θα αποφασίσει
για τη διάγνωση του αυτισμού, σε εργοθεραπευτη, που θα αξιολογήσει την
οργάνωση της πράξης, και σε λογοθεραπευτή- τρια, που θα αξιολογήσει την
οργάνωση της σκέψης και της έκφρασης. Οφείλουμε, ωστόσο, ως γονείς και
θεραπευτές να λαμβάνουμε υπόψη τα
στοιχεία που συνθέτουν το περιβάλλον ενός παιδιού και κατά πόσο αυτό
εδραιώνει και επαυξάνει τις δυσκολίες
του. Διότι, υπάρχουν περιβάλλοντα (π.χ.
αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού, σχέσεις
των γονέων, ψυχολογική κατάσταση ή
άγχος της μητέρας, ελλιπή ερεθίσματα),
που μπορεί να μεγεθύνουν (και, σε πολύ
σπάνιες περιπτώσεις, να δημιουργούν)
τα στοιχεία αυτισμού που έχουν αναγνωριστεί σε ένα παιδί. Είναι αναγκαίο,
λοιπόν, να συνθέτονται όλες οι πληροφορίες από ειδικούς και οικογένεια,
έτσι ώστε να υπάρξει μια επιτυχημένη
θεραπευτική, εκπαιδευτική και συμβουλευτική παρέμβαση.

