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Βεβαηψλσ φηη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη απνηέιεζκα δηθήο κνπ δνπιεηάο θαη δελ 

απνηειεί πξντφλ αληηγξαθήο. ηηο δεκνζηεπκέλεο ή κε δεκνζηεπκέλεο πεγέο πνπ αλαθέξσ 

έρσ ρξεζηκνπνηήζεη εηζαγσγηθά θαη φπνπ απαηηείηαη έρσ παξαζέζεη ηηο πεγέο ηνπο ζην 

ηκήκα ηεο βηβιηνγξαθίαο.  

 

Τπνγξαθή: Νάζηνπ Ξαλζίπε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

 

 

 

Copyright© Νάζηνπ Ξαλζίπε 

Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All Rights reserved. 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Δπηζηήκεο Απνθαηάζηαζεο - Rehabilitation 

Sciences» ηνπ ηκήκαηνο Λνγνζεξαπείαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Η έγθξηζε ηεο δελ 

ππνδειψλεη απαξαηηήησο θαη ηελ απνδνρή ησλ απφςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα εθ κέξνπο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Θα ήζεια απφ θαξδηάο λα επραξηζηήζσ, γηα ηελ βνήζεηα πνπ κνπ παξείραλ, θαζ‟ φιε ηελ 

δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ, ηελ νηθνγέλεηά κνπ, θαζψο θαη φινπο ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο Απνθαηάζηαζεο ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Ιδηαίηεξα ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ  ηελ Γξ Αηκηιία Μίρνπ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία καο. Η ζηήξημή ηεο ήηαλ 

ακέξηζηε ηφζν ζε επηζηεκνληθφ, φζν θαη ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν, πξηλ αιιά θαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 
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ΣΗΣΛΟ: Μεηάθξαζε θαη Πηινηηθή ηάζκηζε ηνπ ΝOT-S ζε πγηή πιεζπζκό, 

πεξηζηαηηθά κε αξζξσηηθέο δηαηαξαρέο θαη ζε πεξηζηαηηθά κε απξαμηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΤΠΟΒΑΘΡΟ-ΔΗΑΓΧΓΖ: Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη νη ζηνκαηνπξνζσπηθέο δηαηαξαρέο, 

απνηεινχλ έλα ζπρλφ θαηλφκελν ηφζν ζηνλ ελήιηθν πιεζπζκφ, φζν θαη ζηα παηδηά. Η νξζή 

θαη έγθπξε δηάγλσζε απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ ζηνλ παηδηθφ πιεζπζκφ θξίλεηαη αλαγθαία, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηαηψληζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ θαζψο αλαπηχζζνληαη, 

θαζψο θαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έγθαηξε εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζε εηδηθφ ζεξαπεπηηθφ 

πξφγξακκα.   

ΚΟΠΟ: θνπφο ηεο παξνχζαο πηινηηθήο έξεπλαο ήηαλ ε παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο 

εθδνρήο ηνπ εξγαιείνπ NOT-S, ην νπνίν απνηειεί έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο ησλ ζηνκαηνπξνζσπηθψλ δηαηαξαρψλ ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα, νη επηκέξνπο 

ζηφρνη ηεο παξνχζαο πηινηηθήο έξεπλαο ήηαλ νη θάησζη:  

 Η ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ εξγαιείνπ NOT-S,  

 Η πηινηηθή ζηάζκηζε θαη ε δηεξεχλεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ, σο πξνο ηελ 

αμηνιφγεζε ζηνκαηνπξνζσπηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ παηδηψλ κε αξζξσηηθά θαη απξαμηθά 

πξνβιήκαηα, θαζψο θαη  

 Η πηινηηθή δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα παηδηά, σο πξνο ηελ 

εκθάληζε πξνβιεκάησλ, ζρεηηδφκελσλ κε ηηο ζηνκαηνπξνζσπηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο κέζσ 

ηεο πηινηηθήο ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ. 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ: Αθνινπζήζεθαλ φια ηα βήκαηα γηα ηελ νξζή γισζζηθή κεηαθξαζε ηνπ 

δείγκαηνο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε NOT-S GR εθδνρή ηνπ αμηνινγεηηθνχ.  ηελ παξνχζα 

κειέηε ζπκκεηείραλ 20 παηδηά, ειηθίαο 6;5 εηψλ θαηά κέζν φξν, απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο Δχβνηαο (11 αγφξηα ειηθίαο 5;5 εηψλ θαη 9 θνξίηζηα ειηθίαο 6;7 εηψλ, θαηά κέζν φξν), ηα 

νπνία είηε είραλ αξζξσηηθέο - θσλνινγηθέο δηαηαξαρέο, είηε δπζπξαμηθά ραξαθηεξηζηηθά 

νκηιίαο, ή θακηά δηαηαξαρή. ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα δχν κελψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

πηινηηθή ρνξήγεζε ηεο κεηαθξαζκέλεο εθδνρήο ηνπ εξγαιείνπ NOT-S, ζε φια ηα παηδηά.  

ΑΠΟΣΔΛΔΛΔΜΑΣΑ: χκθσλα, κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειέζκαηα 

απφ ην  NOT-S βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη  ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κε ηα απνηειέζκαηα απφ 

ηα άηππα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ησλ αξζξσηηθψλ θαη απξαμηθψλ δηαηαξαρψλ ησλ παηδηψλ 
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πνπ έιαβαλ κέξνο. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε πσο ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα 

αξζξσηηθά θαη απξαμηθά πξνβιήκαηα, ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ θαη πεξηζζφηεξα επξήκαηα σο 

πξνο ηηο ζηνκαηνπξνζσπηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην θχιν ησλ παηδηψλ 

δελ έπαημε θάπνην ζεκαληηθφ ξφιν ζηα απνηειέζκαηά ηεο πηινηηθήο απηήο έξεπλαο.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Παξφηη πξφθεηηαη γηα κία κηθξήο θιίκαθαο πηινηηθή έξεπλα, απφ φζν 

γλσξίδνπκε, απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ηνπ NOT-S ηεο κεηεθξαζκέλεο 

κνξθήο ηνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξγαιείνπ, κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ αξζξσηηθψλ θαη ησλ απξαμηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά. Σν ΝOT-S θαίλεηαη πσο ίζσο απνηειεί έλα πνιχηηκν θαη έγθπξν 

εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνκαηνπξνζσπηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ παηδηψλ. Παξφια 

απηά πεξαηηέξσ έξεπλα απαηηείηαη γηα ηελ πεξαηηέξσ εμαθξίβσζε ηεο επαηζζεζίαο θαη 

εηδηθφηεηαο ηνπ εξγαιείνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Άξζξσζε, Φσλνινγία, Απξαμία, ηνκαηνπξνζσπηθφο Έιεγρνο, NOT-S 
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ABSTRACT 

TITLE: Σranslation and Validation of NOT-S in Healthy Population, Cases with 

Articulation Disorders and Cases with Dyspraxic Characteristics of Speech. 

BACKGROUND- INTRODUCTION: It is widely known that impairments of the orofacial 

mechanism are common in both adult population and children. In the paediatric population, 

the diagnosis of these disorders is necessary in order to avoid the perpetuation of these 

problems across the developmental stages. Thus, allowing the timely introduction of the 

therapeutic programs and specialized treatment to be applied.  

OBJECTIVE: The purpose of this pilot study was to produce the Greek version of the NOT-

S tool, which is an internationally recognized tool for the assessment of children's 

impairments of the oral mechanism. Specifically, the sub-objectives of this pilot study were 

the following: 

 The translation of the NOT-S tool, in Greek language. 

 The pilot application and the investigation of its suitability, as far as the evaluation of 

oral and oromotor functions in children with articulation impairments and dyspraxic 

characteristics are concerned, and 

 The pilot investigation of the factors that could differentiate the impairments in 

children based on the scores on the tool.  

METHODOLOGY: All steps for the language translation and linguistic adaptation (i.e. 

steps such as back-to-back translation) were followed and the NOT-S GR version was used 

thereafter. The present study involved 20 children, aged 6;5 years on average, from the wider 

region of Evia (11 boys aged 5; 5 years and 9 girls aged 6; 7 years, on average), who either 

had articulation - phonological disorder, or dyspraxic speech characteristics, or no 

impairment. The pilot version of the NOT-S tool was administered to all children within the 

period of 2 months. 

RESULTS:  

The results showed that there is statistical significant relationship between the NOTS-GR and 

the information obtained with the informal articulation assessments and dyspraxic 

characteristics in the sample of children who participated. In particular, it was found that 

children who face articulation impairments and present dyspraxic characteristics tend to 
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exhibit marked findings on NOTS-GR, indicating orofacial impairements. The gender of the 

participants did not play a significant role in this pilot study. 

 

CONCLUSIONS: Although this is a small-scale pilot study, it is the first attempt to present 

the Greek version of NOT-S, as well as to investigate any association of the results obtained 

with this tool to the correlation of this tool to other scales and assessments of articulatory and 

dyspractic characteristic of speech in children. NOT-S could be a valuable and valid tool for 

evaluating children's oral mechanism. However further research is required to verify the 

sensitivity and specificity of this tool. 

Keywords: articulation, Phonology, dyspraxia, Oral Examination, NOT-S  
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ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΟ ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ: 

 

AOS: AπξαμίαΛφγνπ 

APA: Aκεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Έλσζε 

ASHA: Ακεξηθαληθή Έλσζε Οκηιίαο- Λφγνπ- Αθνήο 

CAS: Παηδηθή Απξαμία 

DF: Παηδηά κε Φσλνινγηθή Βιάβε 

DFT: Σππηθή Φσλνινγηθή Αλάπηπμε 

DFoFe: Παηδηά κε Φσλνινγηθή θαη Φσλεηηθή Γπζιεηηνπξγία 

MsDs: Κηλεηηθέο δηαηαξαρέο νκηιίαο 

NFH: θαλδηλαβηθή Δηαηξία γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ ηνκαηηθή Τγεία 

NOT-S: Ννξβεγηθφ ηνκαηνπξνζσπηθφ Σεζη Αμηνιφγεζεο - Αλίρλεπζεο  
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1.ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ  

1.1 Οξηζκόο Άξζξσζεο 

Ο φξνο άξζξσζε ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, γηα λα πεξηγξάςεη ηελ νκηιία ηνπ αηφκνπ. Αθφκε, 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο δηαθνξνγλσζηηθφο φξνο. Ο φξνο απηφο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

θηλεηηθψλ δηεξγαζηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε κηαο ζεηξάο απφ 

πεξηνδηθέο εθθξάζεηο, πνπ σο απνηέιεζκά ηνπο έρνπλ ηελ παξαγσγή νκηιίαο. Η άξζξσζε 

είλαη κία αλαπηπζζφκελε θηλεηηθή ηθαλφηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά, θαζψο 

κεγαιψλνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηελ εμειίζζνπλ θαη ηελ 

ηειεηνπνηνχλ. Η δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ζηαδηαθή απφθηεζε θίλεζεο ησλ αξζξσηψλ. 

Οη θηλήζεηο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ αθξίβεηα, ζηαζεξφηεηα (ζηαζεξφ ηφλν), δχλακε θαη 

ηαρχηεηα θαη εχξνο.  

Οη αξζξσηηθέο δνκέο (αξζξσηέο) ηεο νκηιίαο απνηεινχληαη απφ ηα ρείιε πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ ππεξγισηηηδηθή πεξηνρή, απφ ηα θαηλία, πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ππεξψαο θαη θνπηήξσλ 

ηεο άλσ γλάζνπ, απφ ηελ ζθιεξή θαη καιζαθή ππεξψα, ηελ ζηνκαηηθή, ξηληθή, θαξπγγηθή 

θνηιφηεηα θαη ηέινο ηελ ηξαρεία (Mackay, 1987). 

Οη Browman & Goldstein (1990) αλαθέξνπλ σο αξζξσηέο ην θάησ θαη άλσ ρείινο, ηελ θάησ 

γλάζν, ηελ άθξε, ηελ πξνξάρε, ηελ ξάρε ηεο γιψζζαο θαη ηέινο ηελ καιζαθή ππεξψα. 

Οη αξζξσηέο θηλνχληαη κε απνηέιεζκα λα δηαθνξνπνηνχλ ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ηεο 

ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, φπσο θαη ηε θνξά δηέιεπζεο ηνπ αέξα πξνο απηή. Ο αέξαο θαη ε 

θνξά ηνπ πξνο ηελ ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, πνπ δηαθνξνπνηείηαη δεκηνπξγεί κε ηελ βνήζεηα 

ησλ αξζξσηψλ θαη ησλ αληερήζεσλ δηάθνξνπο θζφγγνπο. Αλάινγα κε ηνλ θάζε αξζξσηή 

εθθέξνληαη ηειηθά θαη δηαθνξεηηθνί ήρνη θαη θσλήκαηα (Mackay, 1987). 

 

Ηιηθίεο θαηάθηεζεο θσλεκάησλ 

ηα παηδηά ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ειηθίεο πνπ  θαηαθηνχλ θαη παξάγνπλ κεκνλσκέλνπο 

ήρνπο θαη είλαη ηθαλά λα θαηαθηήζνπλ θζφγγνπο ζηελ απζφξκεηή ηνπο νκηιία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν πξψηνο ήρνο πνπ παξάγεη έλα παηδί κε ηελ γέλλεζή ηνπ είλαη ην θιάκα. Σν 

βξέθνο, κε ην θιάκα ηνπ δηαζέηεη έλα κέζν, γηα λα επηθνηλσλήζεη ιεθηηθά, κε ηα άηνκα ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ μεθηλά θαη αλαπηχζζεηαη ην βάβηζκα πνπ 

πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο ήρνπο, ρσξίο σζηφζν απηνί νη ήρνη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, γηα 

λα ζρεκαηίζνπλ ιέμεηο. ηελ ειηθία ησλ 6 κελψλ, ην παηδί κνπξκνπξίδεη ρξεζηκνπνηψληαο 
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ηνπο ήρνπο /m/, /p/, /b/. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, παξνπζηάδνπλ ηα επξήκαηα ησλ Lindblom 

(1992) θαη Locke (1983), ηα νπνία θέξνπλ ζπζρέηηζε ηνπ βαβίζκαηνο θαη ησλ πξψησλ 

παξαγσγψλ, κε ηελ κεηέπεηηα νκηιία θαη ηνλ ρξφλν θαηάθηεζεο ησλ θσλεκάησλ. Η άπνςε 

απηή επηβεβαηψζεθε θαη απφ άιιεο κειέηεο, πνπ ζπκθψλεζαλ ζηελ εμέιημε θαη ζηελ 

σξίκαλζε ηεο νκηιίαο, κέζσ ηνπ βαβίζκαηνο (Ferguson 1983; Elbers 1982). Απηφ εχθνια 

δηθαηνινγείηαη, θαζψο κέζσ ηνπ βαβίζκαηνο δεκηνπξγνχληαη αηζζεηεξηνθηλεηηθνί 

ζπζρεηηζκνί, νη νπνίνη ΄΄ηαηξηάδνπλ΄΄ ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα ηεο νκηιίαο, κε ηα 

θηλαηζζεηηθά (Vihman, 1991). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα ησλ Vihman, Ferguson & 

Elbet (1986), ζρεηηθά κε ην βάβηζκα. χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ, ε αλάιπζε ησλ 

θσλεηηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ βξεθψλ έδεημαλ φηη νη ζπιιαβηθέο κνξθέο ζην βάβηζκα, είλαη 

αληίζηνηρεο, κε απηέο πνπ ηα βξέθε επέιεμαλ, σο πξψηεο ηνπο ιεθηηθέο κνξθέο. 

Η πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ μεθηλά λα αλαπηχζζεη ζρεκαηηζκέλεο ιέμεηο κεηά ην πξψην έηνο. 

Σν ιεμηιφγην απμάλεηαη ζηαδηαθά θαη κε αξθεηά γξήγνξν ξπζκφ. ηελ ειηθία ησλ 2;5- 3 

εηψλ, ηα παηδηά παξάγνπλ θαζαξά ηα θσλήκαηα /m/, /p/, /t/, /k/ θαη ηα ζπκπιέγκαηα /b/, /g/, 

κέζα ζηηο ιέμεηο. ηελ ειηθία 3-3;5 είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ ηα θσλήκαηα /γ/, /x/, θαη ην 

ζχκπιεγκα /nt/. Όηαλ θηάζνπλ ζηελ ειηθία 3;5-4 παξάγνπλ ηα θσλήκαηα /f/,/v/, /s/,/z/,/l/ θαη 

ηα ζπκπιέγκηα /sp/, /pl/, /kl/, /vl/, /kn/, /pn/,  /pk/, /nγ/. ηελ ειηθία ησλ 4- 4;5 εηψλ ηα παηδηά 

παξάγνπλ θαζαξά ηα θσλήκαηα /ζ/, /δ/, /ps/, /ks/ θαη ηα ζπκπιέγκαηα /fl/, /st/, /sk/, /xt/, /kr/, 

/δγ/, /mn/ κέζα ζηηο ιέμεηο. ηελ ειηθία 4;5-5 παξάγνπλ θαζαξά ηα ζπκπιέγκαηα /ts/, /dz/, 

sf/, /vr/, /ntr/, /xn/, /zγ/, /ft/. ηελ ειηθία 5-5;5 εηψλ ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ 

θαζαξά ηα  θσλήκαηα /r/, /n/ θαη ηα ζπκπιέγκαηα /γl/, /γr/ /str/, /δr/, /ζr/, /xtr/. 

Η αλάπηπμε ησλ θσλεκάησλ ζηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ έρεη κειεηεζεί  απφ ηηο Μαγνχια, 

(1995), Kappa (1999), Mennen & Οθαιίδνπ (2007), αιιά θαη απφ ηνλ Παλειιήλην χιινγν 

Λνγνπεδηθψλ (ΠΛ), γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο δνθηκαζίαο ηεο Φσλεηηθήο θαη Φσλνινγηθήο 

Δμέιημεο (1995). Πην πξφζθαηεο έξεπλεο πεξηειάκβαλαλ κειέηεο γηα κνλφγισζζν πιεζπζκφ 

(Αζαλαζνπνχινπ, 2018c; Γαδάλε, 2009; Papathanasiou et al., 2012), δίγισζζν πιεζπζκφ 

(Αλησλίνπ, et al., 2010) θαη παηδηά κε κεησκέλε νκηιία (Γεξνλίθνπ & Rees, 2015). Η κία απφ 

ηηο δηαζέζηκεο δνθηκέο ειιεληθήο θσλνινγηθήο απφθηεζεο, γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο, είλαη ε δνθηκαζία Φσλεηηθήο θαη Φσλνινγηθήο Δμέιημεο ηνπ Παλειιελίνπ 

πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε, απφ ην 1989 έσο ην 

1992, ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα  101 ιέμεσλ απφ εηθφλεο. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 

300 παηδηά, ειηθίαο 2;6- 6;0 εηψλ, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, ην νπνίν σζηφζν δελ 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ γηα φιε ηελ Διιάδα. 
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χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεχζεηο (Babatsouli, 2019) έγηλε κηα πξνζπάζεηα 

πξνψζεζεο ελφο θιηληθνχ εξγαιείνπ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο 

θσλνινγηθήο αλάπηπμεο, ζε παηδηά πνπ κηινχλ ειιεληθά. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εξγαιείνπ, ειέγρζεθε κε ηελ ρνξήγεζή ηνπ ζε έλα θνξίηζη 4;8 εηψλ, κε ελδείμεηο 

θαζπζηέξεζεο νκηιίαο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε ζπκπιήξσζε θελψλ, ζηελ 

δνθηκαζία Φσλεηηθήο θαη Φσλνινγηθήο Δμέιημεο, ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ. 

Δπηπιένλ, απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ θαη ε δεκηνπξγία ηππνπνηεκέλεο δνθηκήο, γηα ηελ 

δεκηνπξγία αμηφπηζησλ πνζνηηθψλ θαλφλσλ/ ζηαδίσλ ζηελ παηδηθή αλάπηπμε, σο ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ παξέκβαζε ηεο θσλνινγηθήο θαζπζηέξεζεο θαη 

δηαηαξαρήο. Η ζπγθεθξηκέλε δνθηκή δηαθνξνπνηήζεθε απφ ηελ δνθηκαζία Φσλεηηθήο θαη 

Φσλνινγηθήο Δμέιημεο εθφζνλ ζπκπεξηέιαβε πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο ζπκπιεγκάησλ θαη 

πεξηζζφηεξα κήθε ιέμεσλ, πεξηζζφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε θσλνηαθηηθή δνκή, θαζψο 

θαη πεξηζζφηεξεο ιέμεηο πεξηερνκέλνπ, πνπ επέθηεηλαλ ηα πξνζσδηαθά πιαίζηα. Δπίζεο, 

ππήξραλ πεξηζζφηεξεο θσλνηαθηηθέο θαηαλνκέο ζηνρεπκέλσλ ειιεληθψλ, ελαιιαθηηθέο 

απνδφζεηο IPA, πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ απφ 200 λέεο ιέμεηο, εθ  ησλ νπνίσλ νη κηζέο ήηαλ 

ξήκαηα. Η δνθηκαζία απηή ζπκπεξηέιαβε έγρξσκεο εηθφλεο θαη επηπιένλ δξαζηεξηφηεηα 

αθεγεκαηηθήο απεηθφληζεο. 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε ειηθία θαηάθηεζεο ησλ ζπκθψλσλ θαη ησλ 

δίθζνγγσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Παλειιήλην χιινγν Λνγνπεδηθψλ (ΠΛ) (1995). 
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Όηαλ ε άξζξσζε ελφο παηδηνχ απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ηα  ΄΄θσζιολογικά΄΄ ηππηθά ζηάδηα 

αλάπηπμεο, ηφηε δηαγλψδεηαη κε ΄΄αρθρωηική διαηαρατή΄΄. Η δηαηαξαρή απηή αλαθέξεηαη ζηηο 

δπζθνιίεο ησλ θηλεηηθψλ πηπρψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ηνπ ιφγνπ. Κάζε 

αξζξσηηθφ ιάζνο, ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηελ ρξνλνινγηθή ειηθία ηνπ παηδηνχ. Αλάινγα κε 

ηελ ειηθία πνπ βξίζθεηαη έλα παηδί, ηα ιάζε ζηελ άξζξσζε ηνπ ζεσξνχληαη ηππηθά ή κε 

ηππηθά (Baumann, 2007). 

Οη αξζξσηηθέο δηαηαξαρέο εκθαλίδνληαη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία ελφο παηδηνχ θαη θάπνηεο 

απφ απηέο πξνβιέπνληαη καθξνρξφληεο. Σν παηδί αδπλαηεί λα ζρεκαηίζεη θαη λα εθθέξεη 

θάπνηνπο απφ ηνπο ήρνπο ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη 
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δηαηαξαρέο ηεο άξζξσζεο δελ ζπλνδεχνληαη απφ θακία άιιε δηαηαξαρή. Αξθεηά ζπρλά, 

φκσο ζπλδένληαη κε δνκηθέο αλσκαιίεο (ζρηζηίεο ρείινπο ή/ θαη ππεξψαο), νδνληηθέο 

αλσκαιίεο (πρ. πξνεμέρνπζα άλσ νδνληνζηνηρία, πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο θάησ ζηαγφλα ή 

κηθξνζθνπηθή ππεξψα), λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο ή θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο. 

Οη πην ζπρλέο αξζξσηηθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληψληαη ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, κεηαμχ 4 

θαη 6 εηψλ είλαη ε παξαγσγή ησλ ζπξηζηηθψλ θσλεκάησλ / s/, /z/, /ks/, /ps/, /ts/, /tz/ θαη ησλ 

πγξψλ θσλεκάησλ  /r/ θαη /l/. 

Ο φξνο ΄΄θσλνινγία΄΄ καο βνεζάεη ελλνηνινγηθά λα αληηιεθζνχκε εηο βάζνο ηηο θσλνινγηθέο 

δηαηαξαρέο. Η θσλνινγία, σο θιάδνο ηεο γισζζνινγίαο πεξηγξάθεη ηα ζπζηήκαηα θαη ηα 

πξφηππα ζηα θσλήκαηα θάζε γιψζζαο. Η θσλνινγία είλαη απηή πνπ εμεγεί πψο ηα 

θσλήκαηα νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ επηθνηλσλία. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ θσλεκάησλ ηεο γιψζζαο ζηνλ ιφγν, ψζηε λα έρνπλ δηαθνξνπνηεηηθή 

ζεκαζία. Μεγίζηεο ζεκαζίαο απνηειεί ην πψο ηα θσλήκαηα νξγαλψλνληαη γηα λα απνδνζνχλ 

ζηελ γιψζζα. Απηνχ ηνπ είδνπο ε πεξηγξαθή ηειηθά, θαλεξψλεη πνηα απφ ηα θσλήκαηα, 

κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ ιέμεηο πνπ έρνπλ λφεκα θαη ζεκαζία. Απφ ηελ 

πεξηγξαθή ησλ επηηξεπφκελσλ ζπλδπαζκψλ ησλ θσλεκάησλ, θαηαιήγνπκε θαη ζηελ 

θσλνηαθηηθή δνκή ησλ ιέμεσλ. Η απφθιηζε ελφο παηδηνχ απφ ηνλ ΄΄θαλφλα΄΄ νδεγεί ζε 

θσλνινγηθέο δηαηαξαρέο (Baumann, 2007). 

χκθσλα κε ην Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4
th 

Edition, 1994), 

ζηελ θσλνινγηθή δηαηαξαρή δελ πθίζηαηαη θάπνην αλαηνκηθφ ή λεπξνινγηθφ πξφβιεκα. 

Σφζν νη θηλήζεηο ησλ αξζξσηψλ, νη ζηνκαηνπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, φζν θαη νη δεμηφηεηεο 

κίκεζεο εθηεινχληαη θπζηνινγηθά, παξφια απηά ε νκηιία δελ είλαη θαηαιεπηή. 

Η δπζθνιία ησλ παηδηψλ έγθεηηαη ζε κία θεληξηθή δπζθνιία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε, 

ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ήρσλ, ζην θσλνινγηθφ ζχζηεκα ηεο γιψζζαο. Όιε ε 

΄΄θχζε΄΄ ηεο δηαηαξαρήο ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε. Σν παηδί κπνξεί λα ζρεκαηίζεη ην 

θψλεκα- ζηφρν, αιιά δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ηηο κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ θάζε 

θσλήκαηνο (Chiat,1983; Chiat,1989; Wells,1997). 

Πην αλαιπηηθά, ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαπηπμηαθήο θσλνινγηθήο δηαηαξαρήο, ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ θαη δηαθνξνδηαγλσζηηθά απφ ηελ αξζξσηηθή δηαηαξαρή είλαη ην 

θσλνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ παηδηνχ λα είλαη αλάινγν κε ηελ ρξνλνινγηθή ειηθία ηνπ παηδηνχ. 

Η νκηιία ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο αληηθαηαζηάζεηο θαη ζπζηεκαηηθή δπζθνιία ηνπ 
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παηδηνχ κε ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ θσλεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο. Η νκηιία 

είλαη αξθεηά αθαηάιεπηε απφ ηνπο αθξναηέο ηνπ παηδηνχ. 

Οη θσλνινγηθέο δηαηαξαρέο εθδειψλνληαη, θπξίσο κε πηψζεηο ζπιιαβήο ή θσλήκαηνο (πρ. 

banana- nana), απινπνηήζεηο ζπκπιεγκάησλ (πρ. Petros- Petos), αλαδηπιαζηαζκνχο (πρ. 

banana- babana), αξκνλίεο (πρ. koulouri- loulouri), κεηαζέζεηο θαη κεηαθηλήζεηο (paketo- 

kapeto). 

Δίλαη, ζπρλά, δχζθνιν λα γίλεη ζαθήο δηάθξηζε, κεηαμχ ησλ αξζξσηηθψλ θαη ησλ 

θσλνινγηθψλ δηαηαξαρψλ. Χο εθ ηνχηνπ, πνιινί εξεπλεηέο θαη θιηληθνί πξνηηκνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ επξχηεξν φξν, «δηαηαξαρή νκηιεηηθψλ ήρσλ», φηαλ αλαθέξνληαη ζε 

ζθάικαηα νκηιίαο άγλσζηεο αηηίαο (Bernthal, Bankson, & Flipsen, 2017; Peña-Brooks & 

Hegde, 2015). 

Δμαηηίαο ησλ δηαθνξνπνηεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνπλ θάζε γιψζζα, ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηαθνξεηηθά ηεζη άξζξσζεο, πνιιά απφ ηα νπνία είλαη ζηαζκηζκέλα, κε ζθνπφ ηελ δηάθξηζε 

ησλ αξζξσηηθψλ ιαζψλ. ηελ αγγιηθή γιψζζα, νη αγγιφθσλνη ινγνζεξαπεπηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηεζη φπσο ην Fisher- Logemann Test of Articulation Competence (Fisher  & 

Logemann,1971) , αιιά θαη ην Goldman- Fristoe Test of Articulation 2 (Goldman & Fristoe, 

2000). 

Δπηδεκηνινγία 

Η ζπρλφηεηα ησλ αξζξσηηθψλ-θσλνινγηθψλ δηαηαξαρψλ ζηα παηδηά θπκαίλεηαη κεηαμχ 10% 

θαη 20% (Ηullahan, 1997). ε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 3%, 

ελψ ην 2% αθνξά ηα παηδηά ειηθίαο 6-7 ρξφλσλ (Tobinetal, 1997). Δπίζεο, έρεη βξεζεί φηη νη 

θσλνινγηθέο δηαηαξαρέο εθδειψλνληαη πην ζπρλά ζηα αγφξηα, απφ φηη ζηα θνξίηζηα, κε 

αλαινγία 3-4;1. Δλδηαθέξνλ, παξνπζηάδεη ην εχξεκα φηη ην 30% ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

εκθαλίδνπλ θσλνινγηθέο δηαηαξαρέο παξνπζηάδνπλ ζην ηζηνξηθφ ηνπο ζπγγελή πξψηνπ 

βαζκνχ, κε ίδηεο δπζθνιίεο (Bishop, 2002). 

 

1.2 Οξηζκφο Απξαμίαο 

Κηλεηηθέο δηαηαξαρέο νκηιίαο (Motor Speech Disorders, MSD) νξίδνληαη σο νη δηαηαξαρέο 

ηεο νκηιίαο, πνπ πξνέξρνληαη απφ λεπξνινγηθέο βιάβεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηνλ θηλεηηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ λεπξνκπτθνχ ειέγρνπ ή ηεο εθηέιεζεο ηνπ ιφγνπ. ε 
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απηέο ηηο δηαηαξαρέο ζπγθαηαιέγνληαη ε απξαμία ηνπ ιφγνπ (Apraxia Of Speech, AOS) θαη 

νη δπζαξζξίεο (Duffy, 2005). 

χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ ηεο American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), ε 

AOS νξίδεηαη σο κία λεπξνινγηθή δηαηαξαρή ηεο νκηιίαο, πνπ αληηθαηνπηξίδεη κία αδπλακία 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ην πξνγξακκαηηζκφ αηζζεηηθνθηλεηηθψλ εληνιψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα λα θαηεπζχλνπλ θηλήζεηο, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα θσλεηηθά θαη πξνζσδηαθά ζσζηή 

νκηιία» (Duffy, 2013). Η AOS έρεη νξηζηεί ζηελ θιηληθή βηβιηνγξαθία θαη σο «πξνθνξηθή 

απξαμία» ή «δπζπξαμία».  

Η απξαμία ηνπ ιφγνπ, ζπρλά εκθαλίδεη ζπλλνζεξφηεηα κε δπζαξζξία θαη/ή αθαζία, θαζψο 

θαη κεξηθέο θνξέο κε απξαμία άθξσλ, ζηνκαηηθή απξαμία, απξαμία βαδίζκαηνο θαη απξαμία 

ηεο θαηάπνζεο. Η απξαμία δελ εκθαλίδεη ραξαθηεξηζηηθά κπτθήο αδπλακίαο, παξάιπζεο, 

ζπαζηηθφηεηαο ή αθνχζηεο θηλήζεηο πνπ ζπλδένληαη ηππηθά κε ηε δπζαξζξία ή ηα ειιείκκαηα 

ζηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αθαζία. 

Αληίζεηα, ε παηδηθή απξαμία (Childhood Apraxia of Speech, CAS) απνηειεί κία λεπξνινγηθή 

παηδηθή (παηδηαηξηθή) δηαηαξαρή ησλ νκηιεηηθψλ ήρσλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δηαηαξαγκέλε αθξίβεηα θαη ζηαζεξφηεηα ησλ θηλήζεσλ ηεο νκηιίαο, κε απνπζία λεπξνκπτθψλ 

ειιεηκκάησλ (π.ρ. παζνινγηθά αληαλαθιαζηηθά, παζνινγηθφο ηφλνο). Η CAS κπνξεί λα 

ππάξμεη, σο απνηέιεζκα γλσζηήο λεπξνινγηθήο βιάβεο, ζε ζπλδπαζκφ κε πεξίπινθεο 

λεπξνζπκπεξηθνξηζηηθέο δηαηαξαρέο γλσζηήο θαη άγλσζηεο πξνέιεπζεο, ή ζαλ κία ηδηνπαζή 

λεπξνγελή δηαηαξαρή νκηιεηηθψλ ήρσλ. Η βαζηθή βιάβε ζην ζρεδηαζκφ θαη/ή ζην 

πξνγξακκαηηζκφ ρσξνρξνληθψλ παξακέηξσλ ζέηεη ζε αιιεινπρία απνηειέζκαηα κε ιάζε 

ζηελ παξαγσγή νκηιεηηθψλ ήρσλ θαη πξνζσδίαο (ASHA, 2007b). 

χκθσλα κε ην Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5
th

 edition (DSM-5) 

θαη ην American Psychiatric Association (APA), ε δηαηαξαρή απηή νξίδεηαη σο «ιεθηηθή 

δπζπξαμία». Αλαιπηηθφηεξα, ε ιεθηηθή δπζπξαμία πεξηγξάθεηαη σο κία δηαηαξαρή, θαηά ηελ 

νπνία «άιιεο πεξηνρέο ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ κπνξεί λα είλαη ηφζν δηαηαξαγκέλεο, φζν 

ζηελ επίθηεηε δηαηαξαρή ζπληνληζκνχ» (APA, 2013). 

Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαθνξνδηάγλσζε κεηαμχ ηεο «παηδηθήο απξαμίαο» θαη άιισλ παηδηθψλ 

«δηαηαξαρψλ νκηιεηηθψλ ήρσλ» απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη, γηα ηελ θιηληθή πξάμε θαη 

έξεπλα. Δληνχηνηο, ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηαζκηζκέλα δηαγλσζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία λα ζηνρεχνπλ ζηε δηαθνξνδηάγλσζε απηψλ ησλ δχν δηαηαξαρψλ. 
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Χζηφζν, ηξία ηκεκαηηθά θαη ππεξηκεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλάδνπλ κε έιιεηκκα ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ νκηιεηηθψλ θηλήζεσλ, έρνπλ απνθηήζεη ζπλαίλεζε, 

κεηαμχ απηψλ πνπ εξεπλνχλ ηελ CAS (ASHA, 2007b): 

 Αζηαζή ιάζε ζηα ζχκθσλα θαη ζηα θσλήεληα, ζε επαλαιακβαλφκελεο παξαγσγέο 

ζπιιαβψλ ή ιέμεσλ. 

 Δπηκεθχλζεηο θαη δηαηαξαγκέλεο κεηαβάζεηο ζηελ ζπλάξζξσζε κεηαμχ ήρσλ θαη 

ζπιιαβψλ. 

 Αθαηάιιειε πξνζσδία, εηδηθά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ιεμηθνχ ή πξνηαζηαθνχ 

ηνληζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ηα παξαπάλσ  ραξαθηεξηζηηθά, δελ 

ζεσξνχληαη απαξαίηεηα θαη επαξθή ζεκάδηα εκθάληζεο CAS (ASHA, 2007b), θαζψο ε 

ζπρλφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ αιιάδεη κε βάζε ηελ ειηθία, ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη ηε πνιππινθφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ (Lewisetal, 

2004). 

Άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε CAS θαη πνπ 

παξνπζηάδνπλ απηή ηε δπζθνιία, κε ην ζρεδηαζκφ θαη ην πξνγξακκαηηζκφ ηεο θίλεζεο ηεο 

νκηιίαο, κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ:  

 αξζξσηηθή αλαδήηεζε, πξηλ απφ ηε θψλεζε 

 παξακνξθψζεηο ζπκθψλσλ 

 δπζθνιία κε νκαιέο, αθξηβείο κεηαβάζεηο ησλ θηλήζεσλ απφ έλαλ ήρν ζην άιιν 

 αληηκεησπίδνπλ απμαλφκελε δπζθνιία κε πην πεξίπινθεο ή πην κεγάιεο ζπιιαβέο θαη 

ζρήκαηα ιέμεσλ 

 πξνζζήθεο ηνπ ήρνπ schwa / εηζαγσγή ηνπ schwa κεηαμχ ησλ ζπκθψλσλ ή ζην ηέινο ησλ 

ιέμεσλ 

 πην αξγφο, απφ ηνλ ηππηθφ, ξπζκφο νκηιίαο 

 δηαρσξηζκφο ζπιιαβψλ - παχζεηο κεηαμχ ήρσλ, ζπιιαβψλ ή ιέμεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο 

νκαιέο κεηαβάζεηο κεηαμχ ηνπο 

 ιάζε θψλεζεο– νη άερνη ήρνη παξάγνληαη, σο ηνπο αληίζηνηρνπο ερεξνχο  

 ιάζε ζηα θσλήεληα - αιινηψζεηο ή αληηθαηαζηάζεηο θσλεέλησλ. 

Οη πεξηιήςεηο ησλ Iuzzini-Seigel (2010) θαη Strand (2006) πεξηιακβάλνπλ πνιιά 

ραξαθηεξηζηηθά. 
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Η παξνπζία «μοηίβων ζθάλμαηος» ζηελ νκηιία ηνπ παηδηνχ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα έλα 

θσλνινγηθφ πξφβιεκα θαη φρη έλα θηλεηηθφ πξφβιεκα. Πνιιά κνηίβα κπνξνχλ λα έρνπλ 

γισζζηθέο ή θηλεηηθέο βάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί κπνξεί λα απινπνηεί ζπλέρεηα 

ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα, είηε ιφγσ έιιεηςεο θαηαλφεζεο ηνπ θσλνινγηθνχ θαλφλα, είηε 

ιφγσ θηλεηηθήο αδπλακίαο λα δεκηνπξγεί αιιεινπρίεο ζπκθψλσλ. 

Eπηπνιαζκφο Λεθηηθήο Γπζπξαμίαο 

Λίγε έξεπλα έρεη γίλεη αλαθνξηθά κε ηνλ επηπνιαζκφ ηεο ιεθηηθήο δπζπξαμίαο, ιφγσ 

έιιεηςεο ζαθψλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ, αιιά θαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ 

ζπλλνζεξφηεηαο κε άιιεο δηαηαξαρέο. 

Οη Shribergetal (1997) αλαθέξνπλ έλα πνζνζηφ 0.1 – 0.2%, βαζηδφκελνη κφλν ζε δεδνκέλα 

παξαπνκπψλ γηα ινγνζεξαπεία. 

Οη Delaney & Kent (2004) αλαθέξνπλ κηα έξεπλα 15000 παηδηψλ κε θαζπζηέξεζε νκηιίαο 

άγλσζηεο αηηηνινγίαο, ελψ γηα ηα 515 παηδηά (4,3%) απφ απηά ππήξρε ππνςία ιεθηηθήο 

δπζπξαμίαο. 

Οη Law et al (2007) κειέηεζαλ ηηο παξαπνκπέο γηα ινγνζεξαπεία ζην Λνλδίλν γηα παηδηά κε 

ιεθηηθή δπζπξαμία θαη επίθηεηε δπζαξζξία θαη βξήθαλ έλα πνζνζηφ 0,03%. 

Η ππεξδηάγλσζε είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Οη Delaney & Kent 

(2004) αλαθέξνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο παηδηψλ, πνπ αξρηθά αλαγλσξίζηεθαλ κε ζηνηρεία 

ιεθηηθήο δπζπξαμίαο, αιιά φηαλ έγηλε πην ελδειερήο αμηνιφγεζε, ε δηάγλσζε απνξξίθζεθε. 

Οη Moriarty & Gillon (2006) επηβεβαίσζαλ ηε δηάγλσζε κφλν ζε 3/10 παηδηά πνπ 

παξαπέκθζεθαλ γηα ιεθηηθή δπζπξαμία. 

Οη McNeill et al (2009) επηβεβαίσζαλ 12/44 χπνπηεο πεξηπηψζεηο, ελψ νη Davis et al (1998) 

έθαλαλ ην ίδην γηα 4/22 πεξηπηψζεηο. 

Οη Stringer & Nicholson (2011) βξήθαλ φηη κφλν 1/7 πεξηπηψζεηο ιεθηηθήο δπζπξαμίαο πνπ 

παξαπέκθζεθαλ απφ ηνπο δηαγλσζηηθνχο θνξείο, είραλ φλησο ηε δηαηαξαρή. 

Απηέο νη δπζθνιίεο ζηε δηάγλσζε, κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ έιιεηςε ζαθψλ δηαγλσζηηθψλ 

θξηηεξίσλ, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη πνιιά απφ ηα παηδηά κε ιεθηηθή δπζπξαμία ζε κηθξή 

ειηθία έρνπλ αλχπαξθηε ή κεησκέλε ιεθηηθή επηθνηλσλία, κε απνηέιεζκα λα ηνπο δίλεηαη ε 

δηάγλσζε ηεο θαζπζηέξεζεο νκηιίαο. 
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Αμηνιφγεζε – Γηάγλσζε ηεο Παηδηθήο Απξαμίαο Λφγνπ (CAS) 

 

H δηάγλσζε εμαξηάηαη απφ ηελ επάξθεηα ηεο θιηληθήο εμέηαζεο ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ 

κεραληζκνχ ηεο νκηιίαο (Duffy, 2012). Παξφηη ε θιηληθή εμέηαζε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο νκηιίαο 

ζπλεπάγεηαη κε παξαηήξεζε θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ, ζεκαληηθή είλαη ε επέθηαζε ζηελ 

ζχλζεζε πιεξνθνξηψλ θαη ε αλάιπζε απηψλ (Yorkston θ.α, 2006). 

Παξφηη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ ζηαζκηζκέλα πξνγξάκκαηα αμηνιφγεζεο ηεο απξαμίαο, 

αλά ηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεκα θάπνηα, φπσο απηά πνπ ζα αλαθεξζνχλ 

παξαθάησ. 

Σν Nuffield Dyspraxia Programme Assessment (in Nuffield Dyspraxia Programme [NDP] 

Williams & Stephens 2004) είλαη έλα πιήξσο δνκεκέλν πξφγξακκα, πνπ αμηνινγεί ηε 

παξαγσγή ζπκθψλσλ θαη θσλεέλησλ ζε απνκφλσζε, κεκνλσκέλεο ιέμεηο δηαθφξσλ 

θσλνηαθηηθψλ δνκψλ, θξάζεηο θαη πξνηάζεηο. Δπίζεο, ζε απηφ αμηνινγνχληαη ε 

δηαδνρνθίλεζε θαη νη ζηνκαηνπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο. 

Σν Compendium of Auditory and Speech Tasks (Stackhouse et al 2007) νξγαλψλεη ηε 

ςπρνγισζζνινγηθή δνκή θαη αμηνιφγεζε πνπ ρξεηάδεηαη, γηα λα δεκηνπξγεζεί ην γισζζηθφ 

πξνθίι ηνπ παηδηνχ. Πεξηιακβάλεη δνθηκαζίεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο, κεηαμχ ιέμεσλ θαη 

ςεπδνιέμεσλ αιιά θαη ιέμεσλ κέζα ζε πξνηάζεηο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη δνθηκαζίεο 

αλαγλψξηζεο ιαζψλ εθθνξάο, κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ νη ιεμηινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

παηδηνχ, δνθηκαζίεο παξαγσγήο ιέμεσλ θαη ςεπδνιέμεσλ ζε θαηνλνκαζία θαη κίκεζε, θαη 

ηέινο αμηνιφγεζε ηεο ζπλδεδεκέλεο νκηιίαο θαη δνθηκαζίεο δηαδνρνθίλεζεο. 

Σν Diagnostic Evaluation of Articulation and Phonology [DEAP] (Dodd et al, 2002) είλαη κηα 

ζηαζκηζκέλε δνθηκαζία, πνπ φρη κφλν αμηνινγεί ηηο θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο αιιά βνεζάεη 

θαη ζηε δηαθνξνδηάγλσζε ηεο δπζπξαμίαο κε ηε θσλνινγηθή δηαηαξαρή. Η αμηνιφγεζε 

μεθηλάεη κε έλα γξήγνξν έιεγρν πνπ πεξηιακβάλεη ηε θαηνλνκαζία 10 ιέμεσλ, κέζα απφ 

εηθφλεο, ηε κίκεζε φισλ ησλ ήρσλ πνπ παξάρζεθαλ ιάζνο θαη μαλά ηε θαηνλνκαζία ησλ 

εηθφλσλ. Μέζα απφ απηφ ν ζεξαπεπηήο είλαη ζε ζέζε λα θάλεη κηα γξήγνξε αλάιπζε ηεο 

δπζθνιίαο ηνπ θάζε παηδηνχ. 
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Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ θάπνηα ππν-ηεζη πνπ αμηνινγνχλ ηελ άξζξσζε, ην 

ζηνκαηνπξνζσπηθφ ζχζηεκα θαη ηε δηαδνρνθίλεζε, ηε θσλνινγία θαη ηε ζηαζεξφηεηα (25 

εηθφλεο πνπ πξέπεη ην παηδί λα θαηνλνκάζεη 3 θνξέο ηε θάζε κία). 

H δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο Απξαμίαο Λφγνπ έρεη θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο άξζξσζεο – θσλνινγίαο, φπσο ε ιήςε ηζηνξηθνχ, ν αθννινγηθφο έιεγρνο, ε 

ζηνκαηνπξνζσπηθή αμηνιφγεζε, ε απφθηεζε δείγκαηνο νκηιίαο, κέζσ ειεχζεξεο ζπδήηεζεο/ 

αθήγεζεο/ πεξηγξαθήο. Πεξηιακβάλεη θάπνηεο επηπιένλ δνθηκαζίεο, φπσο έιεγρνο 

πξνζσδίαο, έιεγρνο νκηιίαο ζε δνθηκαζίεο απηφκαηνπ ιφγνπ, αμηνιφγεζε Δλαιιαζζφκελεο 

θαη Γηαδνρηθήο Κίλεζεο (Alternative Motion Rate, [AMR] θαη Sequental Motion Rate, 

[SMR]), έιεγρνο επαλάιεςεο ιέμεσλ θαη θξάζεσλ κε απμαλφκελν- κήθνο. 

Aλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνπο Velleman (2003), θαηά ηελ αμηνιφγεζε ελφο παηδηνχ, κε 

ππνςία Απξαμίαο Οκηιίαο, νθείινπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζηνηρεία γηα ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, 

νηθνγελεηαθφ, ςπρνθνηλσληθφ ηζηνξηθφ, ηζηνξηθφ δπζθνιηψλ ζίηηζεο, αιιά θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ζηνκαηνθηλεηηθφ έιεγρν. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πάξνπκε δείγκα ιφγνπ 

θαη νκηιίαο. Σέινο, νθείινπκε λα δεηήζνπκε απφ ηνπο γνλείο, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην 

παηδί αθννινγηθφ έιεγρν, εθφζνλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξφζθαηα. 

Ιαηξηθφ Ιζηνξηθφ 

Σα αλψξηκα αληαλαθιαζηηθά, ν ρακειφο κπτθφο ηφλνο θαη ε αηζζεηεξηαθή ππεξεπαηζζεζία 

είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαλεξψλνπλ ηελ χπαξμε ήπησλ λεπξνινγηθψλ ζπκπησκάησλ. 

Οηθνγελεηαθφ Ιζηνξηθφ 

Άηνκα/ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κε απξαμία, κπνξεί λα θαλεξψλνπλ γνληδηαθή ζπζρέηηζε 

(Kummer, 2011).  

Φπρνθνηλσληθφ Ιζηνξηθφ 

Σα παηδηά κε απξαμία, ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, σο 

παηδηά ΄΄αδέμηα΄΄. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδέεηαη ζπρλά, κε πςειά επίπεδα 

απνγνήηεπζεο, ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ, κε απνηέιεζκα, ηελ δπζθνιία δηαρείξηζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο  απφ ηνπο γνλείο. 

Οη ζρέζεηο απηέο θάλνπλ ηα παηδηά λα έρνπλ έληνλε ζπζηνιή, εηδηθά ζε πεξηβάιινληα κε 

νηθεία γηα απηά. 
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ηνκαηνπξνζσπηθφο Έιεγρνο 

Ο ζηνκαηνπξνζσπηθφο έιεγρνο δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηνκαηνπξνζσπηθφ έιεγρν. Πεξηζζφηεξε, σζηφζν, δίλεηαη ζηελ ελαιιαζζφκελε θίλεζε 

(ΑΜR) θαη ζηε δηαδνρνθίλεζε (SMR), φπνπ ειέγρεηαη ε ηαρχηεηα θαη ν ξπζκφο παξαγσγήο 

(Κακπαλάξνπ, 2007; Duffy, 2012; McNeil, 2009). Δπίζεο, ζεκαληηθφο είλαη ν έιεγρνο ησλ 

δνκψλ ηνπ ζηνκαηνπξνζσπηθνχ κεραληζκνχ: κπτθφο ηφλνο, κεκνλσκέλεο θηλήζεηο, 

αθνινπζίεο θηλήζεσλ, γελίθεπζε εθκαζεκέλσλ ηθαλνηήησλ θαη εχξνο θίλεζεο, ζπληνληζκφο 

θαηά ηελ ζίηηζε (Velleman, 2003). 

Γείγκα Οκηιίαο θαη Λφγνπ 

H αμηνιφγεζε ηεο νκηιίαο θαη ηνπ ιφγνπ, γίλεηαη κέζσ ειεχζεξεο ζπδήηεζεο, πεξηγξαθήο 

εηθφλαο θαη αθήγεζεο κηαο ηζηνξίαο ή γεγνλφηνο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ παξαγσγψλ απηψλ, 

αμηνινγνχληαη ε γεληθφηεξε θαηαιεπηφηεηα, ε παξαγσγή ήρσλ (θσλεέλησλ θαη ζπκθψλσλ), 

ε αλάθιεζε ιέμεσλ θαη ε πξνζσδία (Yorkston θ.α 2006, ΑSHA, 2007). 

Kαηά ηηο απζφξκεηεο παξαγσγέο είλαη, επίζεο, ζεκαληηθφ λα αμηνινγεζνχλ αθαηάιιεια 

αθνπζηηθά ή ηνληθά κνηίβα, αθαηάιιειε ππεξξηληθφηεηα ή ππνξξηληθφηεηα, απνπζία 

ηνληζκνχ ή κνλνηνλία ζηηο παξαγσγέο πνιπζχιιαβσλ, κε δχζθνιε θσλνηαθηηθή δνκή 

ιέμεσλ.  

Αθννινγηθφο Έιεγρνο 

Οη αθννινγηθέο εμεηάζεηο απνθιείνπλ ηελ πηζαλφηεηα απψιεηαο ζπρλνηήησλ ηεο αθνήο, πνπ 

ζπλδένληαη, κε ηηο δπζθνιίεο ζηελ νκηιία ελφο παηδηνχ (Κακπαλάξνπ, 2007). 

1.3 ηνκαηνπξνζσπηθφο Έιεγρνο 

Η ζηνκαηνπξνζσπηθή εμέηαζε, ζπρλά απνθαινχκελε θαη “ζηνκαηνπεξηθεξεηαθή εμέηαζε” ή 

“πεξηζηνκαηηθή εμέηαζε” (Kummer, 2011), πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνκαηηθψλ 

δνκψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο αξζξσηέο θαη ηελ νκηιία.  

Ο ζηνκαηνπξνζσπηθφο κεραληζκφο εμεηάδεηαη γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο: 

1. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηεο εθάζηνηε δνκήο, γηα ηελ παξαγσγή νκηιίαο, 

φπσο επίζεο θαη γηα ην πφζν άξηηα ιεηηνπξγεί ε δνκή απηή. 

2. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επάξθεηαο ηνπ κεραληζκνχ. 
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Ο ινγνζεξαπεπηήο μεθηλψληαο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κεραληζκνχ παξαγσγήο νκηιίαο, 

παξαηεξεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεη ηελ ζηνκαηηθή 

θνηιφηεηα. θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε δνκηθή θαη ε ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε ηεο θάζε 

δνκήο. Μεηά ην ηέινο ηεο ζηνκαηνπξνζσπηθήο εμέηαζεο, ν ινγνζεξαπεπηήο είλαη ζε ζέζε λα 

εθηηκήζεη ηελ δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή επάξθεηα ηνπ κεραληζκνχ παξαγσγήο νκηιίαο θαη λα 

ζέζεη ηνπο ζεξαπεπηηθνχο ζηφρνπο.  

Έπεηηα απφ αλαζθφπεζε ησλ αμηνινγεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, 

γηα ηνλ ζηνκαηνπξνζσπηθφ έιεγρν, επηζεκαίλεηαη φηη δελ βξέζεθε θαλέλα ζηαζκηζκέλν 

εξγαιείν. Δίλαη ινηπφλ, πνιχ ζεκαληηθή ε πεξαηηέξσ θιηληθή έξεπλα ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΝΟΣ-S, θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Η έξεπλα γηα ηελ ρξήζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ εξγαιείνπ είλαη 

ζεκαληηθή θαη πξνβιέπεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο δηάγλσζεο θαη πεξαηηέξσ 

αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ ελφο παηδηνχ, άξα θαη αιιαγέο ζηελ πνηφηεηα ηνπ ηξφπνπ πνπ 

δνπιεχνπλ νη επαγγεικαηίεο ινγνζεξαπεπηέο ζηελ Διιάδα. 

 

1.3.1 Πξφζσπν 

Σν πξφζσπν θπξηαξρεί ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ κεραληζκνχ νκηιίαο. Η έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, γη‟ απηφ θαη αμηνινγείηαη. ηνηρεία ηεο 

εμέηαζεο, καο παξαπέκπνπλ ζε πηζαλά πξνβιήκαηα ελλεχξσζεο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο 

ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο. Σα πξνβιήκαηα απηά θαη ην άκεζν αληίθηππφ ηνπο ζηελ νκηιία, 

πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη, δηφηη ζπρλά ζπλδένληαη θαη κε δπζθνιίεο ζε άιια κέξε ηνπ 

κεραληζκνχ νκηιίαο. Δπηπξφζζεηα, ε δνκή ηνπ πξνζψπνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δείγκα, 

γηα ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλδξφκσλ ή θαη αζζελεηψλ.  

1.3.2 Οδνληνθπΐα 

Η αμηνιφγεζε ηεο νδνληηθήο ζχγθιεηζεο ζεσξείηαη κεγίζηεο ζεκαζίαο, θαζψο ηα δφληηα 

απνηεινχλ βαζηθφ αξζξσηή. Ο εμεηαζηήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νδνληνθπΐαο, αμηνινγεί ηηο 

ζθειεηηθέο ζρέζεηο ηνπ άλσ θαη ηνπ θάησ γλαζηαίνπ ηφμνπ. Απηφ , ζπλήζσο, εμεηάδεηαη θαηά 

ην δήμε. Ο εμεηαζηήο παξαηεξεί ηηο ζρέζεηο ησλ δχν ηφμσλ, φζν ην παηδί δαγθψλεη κε ηνπο 

γνκθίνπο. Γηα ηελ θαιχηεξε εηθφλα ησλ ζρέζεσλ ζχγθιεηζεο, ν εμεηαζηήο κπνξεί λα 

ηξαβήμεη ειαθξηά ηηο παξεηέο, απφ ηα δφληηα κε έλα γισζζνπίεζηξν. Η ζέζε ησλ γνκθίσλ 

είλαη θαη απηή πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ επζπγξάκκηζε ηεο ππφινηπεο νδνληνθπΐαο.  
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1.3.3 Φαξπγγηθά Σνηρψκαηα 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ νπίζζηνπ θαξπγγηθνχ ηνηρψκαηνο θαη ηνπ βάζνπο ηνπ, παξαηεξείηαη 

ζε ζρέζε κε ην πηζαλφ κήθνο ηνπ ππεξψηνπ ηζηίνπ, θαηά ηελ θψλεζε. 

Η θίλεζε ηνπ πιεπξηθνχ θαη νπίζζηνπ θαξπγγηθνχ ηνηρψκαηνο, παξαηεξείηαη θαηά ηελ 

θψλεζε. Η έληνλε θίλεζε ησλ θαξπγγηθψλ ηνηρσκάησλ, κπνξεί λα ππνδεηθλχεη θαιή 

θαξπγγηθή θίλεζε πξνο ηα επάλσ, ζηελ πεξηνρή, δειαδή, ηνπ ππεξσνθαξπγγηθνχ 

θιεηζίκαηνο. Παξ΄ φια απηά δελ ππάξρεη ηξφπνο λα δηαπηζηψζνπκε ην ππεξσνθαξπγγηθφ 

θιείζηκν, σο απνηέιεζκα θίλεζεο.  

1.3.4 Τπεξστθέο Ακπγδαιέο 

Οη ακπγδαιέο βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ εκπξφζζησλ θαη νπίζζησλ θακάξσλ. Παξαηεξνχληαη 

θαηά ηελ ζηνκαηηθή εμέηαζε, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, σο πξνο ην κέγεζνο θαη θαηά 

πφζν απηφ απνηειεί πξφβιεκα γηα ηελ νκηιία. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη ακπγδαιέο 

δελ απνηεινχλ πξφβιεκα γηα ηελ νκηιία, εθηφο εάλ εθηείλνληαη πέξα απφ ηηο παξίζζκηεο 

θακάξεο. Δπίζεο, φηαλ ην κέγεζφο ηνπο είλαη αξθεηά κεγάιν, ππάξρεη ε πεξίπησζε λα 

ιεηηνπξγνχλ σο εκπφδην ζηελ κεηάδνζε ησλ ήρσλ. Έλαο αθφκε ιφγνο αμηνιφγεζεο ησλ 

ακπγδαιψλ είλαη ην θαηά πφζν ε ζπκκεηξηθφηεηά ηνπο, επεξεάδεη ηελ ππεξψηα θίλεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κία κεγάιε ακπγδαιή κπνξεί λα ηξαβά ην ππεξψην ηζηίν ή θαη λα εηζβάιιεη 

ζηνλ θάξπγγα, παξεκπνδίδνληαο έηζη ην ππεξσνθαξπγγηθφ θιείζηκν. 

1.3.5 Υείιε 

Σα ρείιε απνηεινχλ κία δνκή πνπ δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή 

νκηιίαο, ζηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ θαη ζηελ ζίηηζε. Καηά ηελ παξαγσγή νκηιίαο, ηα ρείιε 

βνεζνχλ ζηελ θαηάιιειε ζρεκαηνπνίεζε ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, ελψ θαηά ηελ ζίηηζε, 

ην θιείζηκν ησλ ρεηιηψλ, ζπλεηζθέξεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο θαηάπνζεο. 

Δίλαη ινηπφλ θαηαλνεηή ε αλαγθαηφηεηα εμέηαζεο ησλ ρεηιηψλ, θαηά ηελ ζηνκαηνπξνζσπηθή 

εμέηαζε, θαζψο νπνηαδήπνηε απφθιηζε ζηελ δνκή, ιεηηνπξγηθφηεηα, δχλακε ή ζπκκεηξία 

ησλ ρεηιηψλ, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ παξαγσγή νκηιίαο, ηελ ζίηηζε θαη ηελ έθθξαζε ηνπ 

πξνζψπνπ. 
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1.3.6 Γιψζζα 

Η γιψζζα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, ηφζν ζηελ άξζξσζε, φζν θαη ζηελ θαηάπνζε. Καηά ηελ 

εμέηαζή ηεο παξαηεξείηαη, αξρηθά, ζε εξεκία θαη ζην αλ θιίλεη πξνο θάπνηα πιεπξά. Η 

γιψζζα αμηνινγείηαη, επηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηε δνκή, ην κέγεζνο, ην ρξψκα, ηε δχλακε, ηε 

ζπκκεηξία ηεο θαη ην εχξνο ησλ θηλήζεσλ πνπ κπνξεί λα θάλεη. Οη θηλήζεηο ζηηο νπνίεο 

εμεηάδεηαη ε γιψζζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε θάπνηα πξαγκαηηθή θίλεζε πνπ θάλεη ε δνκή 

απηή, είηε θαηά ηελ νκηιία, είηε θαηά ηελ θαηάπνζε (Κummer, 2016). 

1.4 Άξζξσζε – ηνκαηνπξνζσπηθά Δπξήκαηα 

Δπξήκαηα δχν δηαθνξεηηθψλ εξεπλψλ έρνπλ δείμεη πσο άηνκα κε κεησκέλε επίδνζε ζε ηεζη 

άξζξσζεο, εκθαλίδνπλ ρακειφηεξε επίδνζε θαη ζε ζηνκαηνπξνζσπηθέο δνθηκαζίεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο Noveen, Ullah & Alam (2018) ε ιεηηνπξγία ηεο 

ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο είλαη ε παξαγσγή ήρσλ νκηιίαο γηα ιεθηηθή επηθνηλσλία. Διιείκκαηά 

ηεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ, ελψ επεξεάδνπλ θαη ηελ παξαγσγή ησλ 

θσλεκάησλ. Η πεξηγξαθή απηήο ηεο ζρέζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αηηηνινγηθή δηάγλσζε 

θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζεξαπείαο παηδηψλ. Ο ζηφρνο ηεο έξεπλάο ηνπο, ήηαλ ε 

αλίρλεπζε ηνπ ηχπνπ θαη ηεο έθηαζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ απηψλ ησλ δχν παξαγφλησλ. Μηα 

πεξηγξαθηθή κειέηε δηεμήρζε ζε δείγκα 140 αηφκσλ ειηθίαο 4-8 εηψλ κε δηαηαξαρέο 

νκηιεηηθψλ ήρσλ, ζε δηάθνξεο θιηληθέο νκηιίαο ζην Παθηζηάλ. Έγηλε ην ηεζη αμηνιφγεζεο 

άξζξσζεο θαη θσλνινγίαο ζηελ Οπξληνχ (TAAPU), θαζψο πεξηιακβάλεη θαη 

ζηνκαηνθηλεηηθέο αιιά θαη αξζξσηηθέο δνθηκαζίεο. Η κειέηε έδεημε ηζρπξή ζχλδεζε, κεηαμχ 

ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ. 

Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ησλ Bertagnolli, Ceron, Keske-Soares & Gubiani (2015), σο ζηφρνο 

ηέζεθε ε ζχγθξηζε ησλ ζηνκαηνθηλεηηθψλ δπλαηνηήησλ παηδηψλ, κε ηππηθή θσλνινγηθή 

αλάπηπμε (DFT), παηδηά κε θσλνινγηθή θαη θσλεηηθή δπζιεηηνπξγία (DFoFe) θαη παηδηά κε 

θσλνινγηθή βιάβε (DF), ρξεζηκνπνηψληαο δχν δνθηκαζίεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

ζηνκαηνθηλεηηθψλ δπλαηνηήησλ. Σν δείγκα απνηειείην απφ 82 άηνκα, ειηθίαο κεηαμχ 4 θαη 8 

εηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ δεκφζηα ζρνιεία ζηελ πφιε Santa Maria ηεο Βξαδηιίαο. Απφ 

απηνχο, 29 δηαγλψζηεθαλ κε DFT, 29 κε DF θαη 24 κε DFoFe. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

ηα παηδηά κε DfoFe εκθάληζαλ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηηο ζηνκαηνθηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο, απφ 

ηα άηνκα ζηηο άιιεο νκάδεο πνπ κειεηήζεθαλ.  
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1.5. Γεληθή Δπηζθφπεζε ηνπ Nordic Orofacial Test– Screening 

Απφ ην 2017 έσο ζήκεξα, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έλα πιήζνο εξεπλψλ, νη νπνίεο 

ζηεξίδνληαη ζην αμηνινγεηηθφ ηεζη ΝΟΣ-S. H δεκηνπξγία ηνπ ηεζη απηνχ είρε σο ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ελφο κέζνπ αλίρλεπζεο ηεο ζηνκαηνπξνζσπηθήο δπζιεηηνπξγίαο, ζε έλα επξχ 

θάζκα ειηθηψλ θαη δηαηαξαρψλ. Σν ηεζη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο. Χο απψηεξνο ζηφρνο ηεο ρξήζεο ηνπ, ζε θάζε έξεπλα, απνηέιεζε ε ηθαλφηεηα 

δηάθξηζεο ησλ ζηνκαηνπξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ, κεηαμχ αζζελνχο θαη πγηνχο πιεζπζκνχ. 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Bakkeetal (2007), ην ΝΟΣ-S ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

έλα ηππηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζηνκαηνπξνζσπηθήο δπζιεηηνπξγίαο, ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απνθαηάζηαζεο, βειηηψλνληαο έηζη ηελ θιηληθή 

πξαθηηθή θαη έξεπλα. θνπφο ηνπ ηεζη είλαη λα εληνπίδεη ηηο πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ δπζιεηηνπξγία θαη ζηηο νπνίεο πξέπεη λα γίλεη παξέκβαζε. 

Σν NOT-S κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο, ζε νκαδηθφ επίπεδν, γηα ηελ ραξηνγξάθεζε 

ζηνκαηνπξνζσπηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ δηαγλψζεσλ/ δηαηαξαρψλ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηέηνηνπ ηχπνπ έξεπλεο γηα ηελ αδελνεηδή ππεξηξνθία ακπγδαιψλ, 

ηελ δπζπιαζία, ηελ δπζηνλία, ηηο ζρηζηίεο ρείινπο θαη ππεξψαο, ηελ αζζέλεηα Parkinson, ηελ 

ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε, ην άζζκα, αιιά θαη δηάθνξα ζχλδξνκα 

φπσο Prader Willi, Treacher Collins (Saevensetal et al, 2011; Astenetal et al, 2013). 

πιιέγνληαο δεδνκέλα ησλ νκάδσλ απηψλ, ζε ζπζρέηηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη 

πξνζδηνξίδνληαο ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο νινθιήξσζεο νξηζκέλσλ αζθήζεσλ, αλά θιίκαθα, 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πξνθίι ζηνκαηνπξνζσπηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, γηα ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο ησλ πιεζπζκψλ απηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, έξεπλεο φπσο ησλ Μariano et. al (2019) έιαβαλ ρψξα κε ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζηνκαηνπξνζσπηθήο ιεηηνπξγίαο ζε άηνκα κε ζρηζηία ππεξψαο θαη ρείινπο, 

ζε ζχγθξηζε κε αζζελείο ρσξίο ζρηζηία. Οη κεγαιχηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο 

αθνξνχζαλ ηνπο ηνκείο αλαπλνή, κάζεζε – θαηάπνζε θαη μεξφηεηα ζηφκαηνο. 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δχν εμεηαδφκελσλ πιεζπζκψλ ππήξραλ θαη ζηελ θιηληθή 

εμέηαζε. Οη αζζελείο κε ζρηζηία είραλ πνιχ πεξηζζφηεξεο ζηνκαηνπξνζσπηθέο δπζθνιίεο, ζε 

ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Αληίζηνηρε έξεπλα ησλ Μontes et al. (2018) απνζθνπνχζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζηνκαηνπξνζσπηθψλ ιεηηνπξγηψλ, αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ζηνκαηηθή πγεία παηδηψλ κε κνλνκεξή ζρηζηία ρείινπο θαη ππεξψαο. Η νκάδα ησλ παηδηψλ κε 
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ζρηζηίεο είραλ πςειφηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζην NOT-S, απ‟ φηη ε νκάδα ειέγρνπ. Οη 

δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ αλαπλνή, ηελ ζπκκεηξία/ έθθξαζε πξνζψπνπ θαη ηελ 

νκηιία ήηαλ ζπρλφηεξεο ζηνπο αζζελείο κε ζρηζηία. Δλδηαθέξνλ, παξνπζηάδνπλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ηνκέα θνηλσληθήο επεκεξίαο. Σα παηδηά κε ζρηζηία 

ρείινπο ή/θαη ππεξψαο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο δπζιεηηνπξγίεο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο, 

ζηελ θνηλσληθή επεκεξία, ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Δλδηαθέξνλ, επίζεο, παξνπζηάδεη θαη ε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ηνπο Βergendal et al. (2014). Μέζσ ηεο κειέηεο απηήο εμεηάζζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο 

δεκνζηεχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα δεδνκέλα δηαινγήο θαη λα δεκηνπξγεζεί 

έλα πξνθίι ζηνκαηνπξνζσπηθήο δπζιεηηνπξγίαο, πνπ λα ραξαθηεξίδεη δηάθνξεο ειηθηαθέο 

νκάδεο θαη δηαηαξαρέο. Όιεο νη κειέηεο αλάθεξαλ δηαθνξέο κεηαμχ αηφκσλ κε δηαγλσζκέλεο 

δηαηαξαρέο θαη ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Σν ΝΟΣ-S κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ κέηξεζε ηεο επίδξαζεο ζεξαπείαο θαη λα παξέρεη δπζιεηηνπξγηθά πξνθίι, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πξφηππα ζηνκαηνπξνζσπηθήο ιεηηνπξγίαο, ζε δηάθνξεο δηαγλψζεηο. Η 

αλαζθφπεζε επηβεβαηψλεη φηη ην NOT-S κπνξεί λα αλαδείμεη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ 

αζζελψλ θαη κε αζζελψλ αιιά θαη λα δείμεη αιιαγέο ζε άηνκα κε θάπνηα δηαηαξαρή, κεηά 

ηελ ζεξαπεία/ απνθαηάζηαζε. Έηζη, πξνηείλεηαη φηη ην ΝΟΣ-S ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, σο έλα ηππηθφ εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζηνκαηνπξνζσπηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηνκαηνπξνζσπηθήο 

απνθαηάζηαζεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο ζχγθξηζεο ζηελ θιηληθή πξαθηηθή θαη έξεπλα. 

Η έξεπλα ησλ Cavalcante et al. (2017), εμίζνπ ελδηαθέξνπζα, έδεημε φηη νη παξάκεηξνη ηεο 

ζηνκαηνπξνζσπηθήο δπζιεηηνπξγίαο ζηα παηδηά, κπνξνχλ λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο γηαηξνχο 

θαη ηνπο εξεπλεηέο ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηνινγηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηφρνο ηεο 

έξεπλαο ήηαλ λα αμηνινγήζεη ηα πξφηππα εθδήισζεο θαη ηνλ επηπνιαζκφ ηεο ζηνκαηηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο. Η πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ ζηελ Βξαδηιία, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

(87,6%), είρε επεξεαζηεί έλαο ηνκέαο ηεο εμέηαζεο. Οη πην επεξεαζκέλνη ήηαλ ην κάζεκα 

θαη ε θαηάπνζε, έπεηηα νη ζπλήζεηεο θαη ηέινο ε αλαπλνή. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ζε θιίκαθεο ηνπ NOT-S, ηα νπνία ήηαλ ρακειφηεξα ζε παηδηά, ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο πςειφηεξνπ εηζνδήκαηνο θαη πςειφηεξα, ζε εθείλα κε 

δπζθνιία πξφζβαζεο ζε νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο. 

Άιιε έξεπλα ησλ Fromm et al. (2019) ζηφρεπζε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηεο 

ζηνκαηηθήο αηζζεηηθήο θαη ηεο ζηνκαηηθήο ιεηηνπξγίαο, αζζελψλ κε θαξθίλν θεθαιήο θαη 
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ηξαρήινπ, κεηά απφ ηελ ζηνκαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Οη αζζελείο κε θαξθίλν είραλ 

ρεηξφηεξε ζηνκαηηθή ιεηηνπξγία, απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

ηελ έξεπλα ησλ Alaçam et al., (2020) ην ΝΟΣ-S ρξεζηκνπνηήζεθε ζε παηδηά κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε, κε ζθνπφ ηελ εχξεζε πνιπεπηζηεκνληθψλ ζεξαπεηψλ ησλ ζηνκαηνπξνζσπηθψλ 

δπζιεηηνπξγηψλ. Σα απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ κε πγηή πιεζπζκφ. Σα παηδηά κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε είραλ πςειφηεξε απφδνζε, ηφζν ζηελ ζπλέληεπμε, φζν θαη ζηελ 

θιηληθή εμέηαζε. Οη πην ζπρλέο δπζιεηηνπξγίεο ήηαλ ζηελ πεξηνρή έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ 

(55,9%) θαη ζηελ πεξηνρή ηεο κάζεζεο θαη ηεο θαηάπνζεο (52,4 %) θαη ηέινο ζηελ πεξηνρή 

ηεο αηζζεηεξηαθήο ιεηηνπξγίαο (47,6%). Έηζη, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ην 

πξσηφθνιιν ΝΟT-S είλαη έλα πνιχηηκν θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν ζηνκαηνπξνζσπηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, ζε κηα νκάδα παηδηψλ απφ ηελ Σνπξθία, κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. 

Άιια παξαδείγκαηα εξεπλψλ πνπ αμηνινγνχλ ηελ ζηνκαηηθή ιεηηνπξγία, κέζσ ηνπ εξγαιείνπ 

NOT-S είλαη θαη απηή ησλ Bergendal et al. (2017) πνπ αμηνινγνχλ θαη παξαθνινπζνχλ ηελ 

ζηνκαηηθή θξνληίδα, ζε αζζελείο κε πιάγηα ακπαηξνθηθή ζθιήξπλζε (ALS). 

Δπίζεο, ην NOT-S ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο πνπ είραλ δηαγλσζζεί κε 

θξνηνθνγλαζηθέο δηαηαξαρέο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δχλακεο, ηεο δήμεο θαη ησλ 

ζηνκαηνπξνζσπηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πξνζψπνπ. (Kobayashi, 2014) 

Μέρξη ζηηγκήο ζηελ Διιάδα, δελ έρνπκε δεδνκέλα γηα ηε ζπζρέηηζε επξεκάησλ ηνπ 

ζηνκαηνπξνζσπηθνχ κεραληζκνχ, κε ηελ πεξίπησζε δηαηαξαρψλ άξζξσζεο ή /θαη 

θσλνινγηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ραξαθηεξηζηηθά απξαμηθνχ ιφγνπ. Η έξεπλα γχξσ απφ απηφ 

ην ζέκα είλαη αξθεηά ζεκαληηθή, κηαο θαη ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θιηληθνχο λα 

νινθιεξψλνπλ νξγαλσκέλε αμηνιφγεζε θαηά ηηο πξψηεο ζπλεδξίεο κε ην παηδί θαη λα 

απνθηνχλ έλα επξχ baseline assessment, ην νπνίν κπνξνχλ λα επαλαμηνινγήζνπλ κεηά απφ 

ηε ζεξαπεία. πγθεθξηκέλνη ζηφρνη ζεξαπείαο αιιά θαη ην πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο κπνξνχλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν εκθαλείο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, επίζεο, λα 

αλαγλσξηζηεί ην επίπεδν πνπ ν ζηνκαηνπξνζσπηθφο έιεγρνο κπνξεί λα επεξεάζεη ην 

αξζξσηηθφ/θσλνινγηθφ απνηέιεζκα θαη ην ξφιν ησλ απξαμηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σν NOT-

S δελ έρεη ζηαζκηζηεί ζηα ειιεληθά θαη κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή παξνπζηάδνληαη ηα 

πξψηα βήκαηα γηα ηελ ζηάζκηζε ηνπ εξγαιείνπ ζηελ Διιεληθή, αιιά θαη ε ζπζρέηηζε κε 

άιια δεδνκέλα γηα λα νινθιεξσζεί ε πξψηκε ζηάζκηζε πεξί αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο 

ηνπ ηεζη.  

  



 
 

29 

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

2.1 θνπφο ηεο έξεπλαο 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή ηεο 

ζηνκαηνπξνζσπηθήο δνθηκαζίαο Nordic Orofacial Test–Screening ζηα Διιεληθά, θαζψο θαη 

ε δηεξεχλεζε χπαξμεο ζπζρέηηζεο, κεηαμχ ηεο κεησκέλεο απφδνζεο ζε απηή ηε δνθηκαζία 

θαη ησλ αξζξσηηθψλ θαη δπζπξαμηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

2.2 ρεδηαζκφο Έξεπλαο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε παξνχζα έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή 

πξνζαξκνγή ηεο δνθηκαζίαο Nordic Orofacial Test–Screening θαη ηελ πηινηηθή ρνξήγεζε 

ηνπ κεηαθξαζκέλνπ εξγαιείνπ, ζε παηδηά κε επξχ θάζκα δηαηαξαρψλ, γηα ηελ δηεξεχλεζε 

ζπζρέηηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δνθηκαζίαο, κε ηα θιηληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην βήκα πεξηιακβάλεη ηελ κεηάθξαζε ηνπ εξγαιείνπ απφ 2 

θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο. Δλ ζπλερεία, έλαο ηξίηνο θπζηθφο νκηιεηήο 

ζπλέιεμε ηηο 2 κεηαθξάζεηο, έθαλε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο, απνθάζηζε θαη νξγάλσζε ηνλ 

νξζφηεξν ηξφπν κεηάθξαζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππήξρε ζπκθσλία ησλ 2 

κεηαθξαζηψλ. Έλαο ηέηαξηνο θπζηθφο νκηιεηήο ν νπνίνο δελ είρε εκπιαθεί ζηηο παξαπάλσ 

δνθηκαζίεο θιήζεθε λα ιάβεη ηελ Διιεληθή κεηάθξαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε παξαπάλσ θαη 

λα ηελ κεηαθξάζεη ζηα Αγγιηθά. Σέινο, φιε ε νκάδα αλζξψπσλ πνπ πεξηιάκβαλε απηνχο 

πνπ ζπκκεηείραλ ήδε, θιήζεθε λα αλαζθνπήζεη θαη λα ζπλδπάζεη ηελ Αγγιηθή κεηάθξαζε 

πνπ δεκηνπξγήζεθε παξαπάλσ κε ην πξσηφηππν εξγαιείν 

Δθφζνλ, νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ηεο κεηάθξαζεο, μεθίλεζε ε ρνξήγεζε ηνπ εξγαιείνπ. 

Η ζπιινγή δεδνκέλσλ μεθίλεζε ηνλ Ινχιην ηνπ 2019 θαη νινθιεξψζεθε ην επηέκβξε ηνπ 

ίδηνπ έηνπο. 

2.3 Πιεζπζκφο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 20 παηδηά 5-7;6 εηψλ, πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη γηα 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλεδξίεο ινγνζεξαπείαο, ή παξαθνινπζνχζαλ ή επξφθεηην λα 

παξαθνινπζήζνπλ ζην κέιινλ (πξψηε αμηνιφγεζε). Σα παηδηά ήηαλ 9 θνξίηζηα θαη 11 

αγφξηα θαη φζνη παξαθνινπζνχζαλ ζπλεδξίεο ινγνζεξαπείαο είραλ δηαγλσζζεί κε αξζξσηηθή 

δηαηαξαρή, θσλνινγηθή δηαηαξαρή θαη/ή απξαμία. Χο θξηηήξηα απνθιεηζκνχ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ έξεπλα είραλ εμαξρήο θαζνξηζηεί ε εγθεθαιηθή παξάιπζε, ε 
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ζρηζηία ρείινπο ή/θαη ππεξψαο, ηα ζχλδξνκα, νη δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη ε 

λνεηηθή πζηέξεζε, βάζεη παξαπεκπηηθνχ θαη ινηπψλ αμηνινγήζεσλ.  

2.4 Πεξηγξαθή εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο 

Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθε έλα έληππν ζπγθαηάζεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα. Αλαθνξηθά κε 

φζα παηδηά πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα, γηα λα εληαρζνχλ ζηελ έξεπλα, έγηλε κηα πξψηε 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο, θαηά ηελ νπνία εμεγήζεθε ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, 

θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιέγνληαλ απφ 

ηα παηδηά ηνπο. Όζνη απφ ηνπο γνλείο δέρζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ, θιήζεθαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ έλα ρεηξφγξαθν έληππν ζπγθαηάζεζεο. ην έληππν απηφ θαινχληαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ παηδηνχ ηνπο, φπσο νλνκαηεπψλπκν θαη εκεξνκελία 

γέλλεζεο. Δπίζεο, ν θεδεκφλαο πνπ ζπκπιήξσλε ηελ θφξκα, έπξεπε λα αλαθέξεη ην δηθφ ηνπ 

νλνκαηεπψλπκν θαη ηελ ζρέζε ηνπ κε ην παηδί. 

ρεηηθά κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, αλαθεξφηαλ φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηελ 

έξεπλα θαη ην παηδί ζα παξακείλνπλ απφξξεηεο. Όζνλ αθνξά, ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ 

απνρψξεζε, ζην έληππν αλαγξαθφηαλ φηη αλά πάζα ζηηγκή, ν θάζε γνλέαο κπνξεί λα 

απνθαζίζεη γηα ηελ απφζπξζε ηνπ παηδηνχ ηνπ απφ ηελ έξεπλα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη 

πεξηζηάζεηο ην απαηηνχζαλ. 

2.4.1. Nordic Orofacial Test - Screening 

Σν NOT-S αλαπηχρζεθε σο έλα θνηλφ ζθαλδηλαβηθφ έξγν, ππφ ηελ αηγίδα ηεο θαλδηλαβηθήο 

Δηαηξείαο γηα ηελ Αλαπεξία θαη ηελ ηνκαηηθή Τγεία (NFH). Σν έξγν δηεμήρζε απφ κηα 

νκάδα απνηεινχκελε απφ ηνπο νδνληηάηξνπο Merete Bakke θαη Birgitta Begendal, 

Jönköping, θαη ηνπο ινγνζεξαπεπηέο Anita McAllister, Linköping, Lotta Sjögren, Göteborg 

θαη Pamela Åsten.  

Σν NOT-S πεξηιακβάλεη κηα δνκεκέλε ζπλέληεπμε θαη κηα θιηληθή εμέηαζε, πνπ απνηειείηαη 

απφ έμη ηνκείο. Οη ζπλεληεχμεηο πεξηέρνπλ ηνπο ηνκείο (Ι) Αηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία, (II) 

Αλαπλνή, (III) πλήζεηεο, (IV) Μάζεζε θαη θαηάπνζε, (V) ηειφξξνηα θαη (VI) Ξεξφηεηα 

ηνπ ζηφκαηνο. Ο εμεηαζηήο θάλεη εξσηήζεηο ζηνλ γνλέα/ θεδεκφλα ηνπ ζπκκεηέρνληα, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ην παηδί. ε θάζε κία απφ ηηο θιίκαθεο απηέο, δηλφηαλ κία εξψηεζε, κε βάζε 

ηελ νπνία ν γνλέαο θαινχληαλ λα απαληήζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά (λαη/ φρη). Ο εμεηαζηήο δίλεη 
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πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, γηα θάζε εξψηεκα, φηαλ παξαηεξείηαη δπζθνιία 

ζηελ αληίιεςε ηεο εξψηεζεο.  

Η θιηληθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο (1) Σν πξφζσπν ζε θαηάζηαζε εξεκίαο (2) 

Ρηληθή αλαπλνή, (3) Έθθξαζε πξνζψπνπ, (4) Μχεο κάζεζεο θαη ιεηηνπξγία γλάζνπ, (5) 

ηνκαηνθηλεηηθή ιεηηνπξγία θαη (6) Οκηιία.  

Κάζε εξψηεκα πνπ νινθιεξσλφηαλ κε επηηπρία, βαζκνινγνχληαλ κε κεδέλ (0), ελψ φηαλ δελ 

κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ε άζθεζε/ εληνιή, βαζκνινγνχληαλ κε έλα (1). Οη εξσηήζεηο 

ήηαλ δηαηππσκέλεο αξλεηηθά. 

Έλα ή πεξηζζφηεξα «λαη» γηα έλαλ ηνκέα ή κία εξψηεζε κίαο θαηεγνξίαο, είρε σο 

απνηέιεζκα έλα βαζκφ (κέγηζην NOT-S score 12 βαζκνί). 

 

2.4.2 Αξζξσηηθή αμηνιφγεζε 

Αξρηθά, δε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηεζη ηνπ ΠΛ, δηφηη δελ πεξηείρε ιέμεηο κε φιεο ηηο πηζαλέο 

ζέζεηο θσλεκάησλ. Έηζη, δφζεθε ζηα παηδηά κία αξζξσηηθή δνθηκαζία ζηελ νπνία θιήζεθαλ 

λα θαηνλνκάζνπλ 126 εηθφλεο. Οη ιέμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν άηππν ηεζη 

άξζξσζεο πεξηιακβάλνπλ φια ηα θσλήκαηα θαη ηα ζπκπιέγκαηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ζε 

φιεο ηηο πηζαλέο ζέζεηο. (αξρηθή/ κέζε/ ηειηθή). ην θάζε παηδί δηλφηαλ ε εηθφλα πνπ 

απνηχπσλε ηελ ιέμε ζηφρν, κε ειεθηξνληθφ κέζν (tablet ή laptop). Σν παηδί θαιείην λα 

θαηνλνκάζεη ηελ εηθφλα, ζε πεξίπησζε πνπ ην παηδί δελ κπνξνχζε, ν θιηληθφο έιεγε ηε ιέμε 

θαη θαηέγξαθε ζαλ απφθξηζε ηνπ παηδηνχ, απηφ πνπ ην παηδί επαλαιάκβαλε.   

 

2.4.3 Γπζπξαμηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο δπζπξαμηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δεηήζεθε απφ 

ην θάζε παηδί λα επαλαιάβεη πέληε (5) θνξέο, εθηά (7) πνιχπινθεο πνιπζχιιαβεο ιέμεηο. Οη 

ιέμεηο απηέο παξνπζηάδνληαλ ζε ζεηξά δπζθνιίαο, κε ηελ πην εχθνιε πξψηε. Οη ιέμεηο 

πεξηείραλ ζπκπιέγκαηα, θαζψο θαη θιεηζηέο ζπιιαβέο. Σα παηδηά επαλαιάκβαλαλ ηηο ιέμεηο 

θαη ν εμεηαζηήο θαηέγξαθε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ. Καηά ηελ θαηακέηξεζε ησλ ιαζψλ, 

δελ αμηνινγήζεθαλ νη ιαλζαζκέλεο παξαγσγέο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ αξζξσηηθά θαη 

θσλνινγηθά ιάζε.  
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ην ηεζη απηφ, ειιείςεη θάπνηνπ ζηαζκηζκέλνπ ζηα ειιεληθά ηεζη γηα ηελ απξαμία, ε 

αμηνιφγεζε έγηλε ζε πνιχπινθεο πνιπζχιιαβεο ιέμεηο. Ο ιφγνο γηα ηελ ελδειερή 

αμηνιφγεζε θαη ηεο δπζπξαμηθήο νκηιίαο θαη ηεο θσλνινγηθήο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

είλαη ηα ηειεπηαία δεδνκέλα. Γελ ππάξρεη θάπνην ζηαζκηζκέλν ηεζη γηα ηελ δηάγλσζε ηεο 

δπζπξαμίαο (Codas, 2015). Τπάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα δηάθνξα ιάζε πνπ θάλνπλ ηα παηδηά 

κε ιεθηηθή απξαμία λα εμαξηψληαη απφ ην εξέζηζκα πνπ ηνπο πξνβάιιεηαη (Iuzzini, Hogan & 

Green, (2017). Οη παξαπάλσ δηαθνξεηηθνί ηνκείο είλαη ζχκθσλνη θαη κε ηνπο Jonkers, Feiken 

& Stuive (2017). 

Tα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δηαγλψζηεθαλ φηη έρνπλ απξαμία αλ θαη ηα 3 

παξαθάησ είραλ αμηνινγεζεί ζεηηθά ζχκθσλα κε ηελ ASHA (2007): 

1. Αζπλέπεηα ιαζψλ ζε φιεο ηηο ιέμεηο θαη ηηο ζπιιαβέο (Inconsistency across words and 

syllables).  

2. Δθηεηακέλεο θαη δηαθνπηφκελεο ζπλαξζξσηηθέο κεηαβηβάζεηο (Lengthened and disrupted 

coarticulatory transitions).  

3. Αθαηάιιειε πξνζσδία (Inappropriate prosody). 

 

2.5 Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αθνινχζεζε θσδηθνπνίεζε θαη επεμεξγαζία απηψλ ησλ 

δεδνκέλσλ.  Η αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ ηνπ Microsoft Office Excel 

θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS (v.23). Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξαθάησ ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία. 

 

2.6 ηαηηζηηθή Μεζνδνινγία 

Σα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνληαη ζηε κνξθή ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ 

θαζψο θαη ζηε κνξθή ηεο Δλδηάκεζεο ηηκήο (Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο). Γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο ησλ ζπλερψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα PP-plots 

θαζψο θαη ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ησλ Shapiro θαηWilk, ελψ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζφηεηαο ησλ 

δηαζπνξψλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ηνπ Levene. 
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Λφγσ κε ηθαλνπνίεζεο ηεο πξνυπφζεζεο ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο, θαζψο θαη ιφγσ 

ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο, επηιέρζεθε ε ρξήζε κε- παξακεηξηθψλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ.  

Σν Mann- Whitney U test ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζχγθξηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ζπλερψλ 

κεηαβιεηψλ κεηαμχ δχν θαηεγνξηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

1) χγθξηζε ηεο ειηθηαθήο θαηαλνκήο αλάκεζα ζηα δχν θχια. 

2) χγθξηζε ηνπ πνζνζηνχ επηηπρίαο ζην ηεζη άξζξσζεο θαη δπζπξαμίαο κεηαμχ ησλ 

δχν θχισλ. 

3) χγθξηζε ηνπ πνζνζηνχ επηηπρίαο ζηηο θιίκαθεο ηεο άξζξσζεο θαη ηεο δπζπξαμίαο 

αλάινγα κε ην εάλ ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ νκηιία, ηελ 

μεξνζηνκία θαη ηελ ξηληθή αλαπλνή, βάζεη ηνπ εξγαιείνπ ζηνκαηνπξνζσπηθνχ 

ειέγρνπ.  

Δπίζεο, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ επηηπρίαο ζηα ηξία ρνξεγνχκελα εξγαιεία, θαζψο θαη γηα 

ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο απηψλ ησλ πνζνζηψλ κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. Σέινο, γηα 

ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ ζθνξ ζην εξγαιείν ζηνκαηνπξνζσπηθνχ ειέγρνπ 

θαη ηνπ θχινπ ησλ παηδηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν Chi square (ρ
2
) έιεγρνο. Σν επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο ηέζεθε ζην επίπεδν α= 0,05. Όιεο νη 

ζηαηηζηηθέο δηεξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ παθέην IBM SPSS v. .23.  
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ηελ παξνχζα πηινηηθή κειέηε ζπκκεηείραλ 20 παηδηά ειηθίαο 6;5 εηψλ, θαηά κέζν φξν 

(Δλδηάκεζε ειηθία = 6;5 εηψλ; Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο= 5,3 – 7,5 εηψλ), κε ην 55,0% εμ 

απηψλ (Ν= 11) λα είλαη αγφξηα (Δλδηάκεζε ειηθία= 5,5 εηψλ; Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο= 

5;2 – 7;3 εηψλ), θαη ηα ππφινηπα (Ν= 9) θνξίηζηα (Δλδηάκεζε ειηθία= 6;7 εηψλ; 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο= 5;7 – 8;3 εηψλ) (Γξάθεκα 1). Η ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ 

παηδηψλ αλάινγα κε ην θχιν ηνπο, παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 2.  

Γξάθεκα 1: Καηαλνκή ησλ παηδηψλ (Ν= 20) σο πξνο ην θχιν ηνπο. 

 

Γξάθεκα 2: Θεθφγξακκα ειηθίαο ησλ παηδηψλ (Ν= 20), αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. 

 

55,0% 
45,0% Φφλο παιδιών:  

Αγόρι (Ν= 11) 

Κορίτσι (Ν= 9) 
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εκείσζε: Η ειηθηαθή δηαθνξά κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (p= 0,175; Mann- Whitney U test). 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΡΘΡΧΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ 

Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ παηδηψλ ζην ηεζη αμηνιφγεζεο ηεο άξζξσζήο ηνπο βξέζεθε λα 

είλαη 88,5% θαηά κέζν φξν (Δλδηάκεζε ηηκή= 88,5%; Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο= 61,0% - 

98,5%), κε ηα αγφξηα λα παξνπζηάδνπλ ειαθξψο κηθξφηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο (Δλδηάκεζε 

ηηκή= 87,0%; Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο= 59,0% - 93,0%), ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα 

(Δλδηάκεζε ηηκή= 96,0%; Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο= 61,5% - 100,0%). Παξφια απηά, ε 

δηαθνξά ησλ δχν θχισλ δελ βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p= 0,261) (Γξάθεκα 

3).  

Δπηπξνζζέησο ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ 

παηδηψλ θαη ηνπ πνζνζηνχ επηηπρίαο ζην ηεζη άξζξσζεο, ππνδειψλνληαο πσο ηα κηθξφηεξα 

παηδηά ζε ειηθία ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ 

άξζξσζή ηνπο (p< 0,001).  

Γξάθεκα 3: Πνζνζηφ επηηπρίαο ζην ηεζη άξζξσζεο αλάινγα κε ην θχιν ησλ παηδηψλ 

(Ν=20). 

 

εκείσζε: Η δηαθνξά ησλ δχν θχισλ σο πξνο ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηνπο ζην ηεζη 

άξζξσζεο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p= 0,261; Mann- Whitney U test) 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1, θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

παηδηά σο πξνο ηελ άξζξσζε ησλ ιέμεσλ, εληνπίδεηαη ζηε ιέμε /'super 'marcet/ (ζνχπεξ 
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κάξθεη), θαζψο ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί εμεηαδφκελνη (55,0%) έδσζαλ ιαλζαζκέλε απάληεζε. 

Δπηπξνζζέησο, ε ιέμε /pli‟ditio/ (πιπληήξην) θαίλεηαη πσο απνηειεί κία αξθεηά δχζθνιε 

ιέμε γηα ηα παηδηά, θαζψο ην 40,0% ζπλνιηθά ησλ παηδηψλ δπζθνιεχηεθε λα ηελ αξζξψζεη 

ζσζηά.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ιέμεηο /΄γata/ (γάηα), /a΄vγo/ (απγφ) θαη /a΄fti/ (απηί) θαίλεηαη πσο 

δελ δπζθνιεχνπλ θαζφινπ ηα παηδηά, θαζψο φια είπαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο κε ηε ζσζηή 

άξζξσζε. Παξάιιεια, παξά ηελ αλάγθε ησλ παηδηψλ γηα επαλάιεςε ησλ ιέμεσλ /bu'fan/ 

(κπνπθάλ) (αλάγθε γηα επαλάιεςε: 5%), /'xoma/ (ρψκα) (αλάγθε γηα επαλάιεςε: 10%), 

/ta'vani/ (ηαβάλη) (αλάγθε γηα επαλάιεςε: 30%) θαη /a'vʝi/ (απγή) (αλάγθε γηα επαλάιεςε: 

60%), φια ηα παηδηά ηειηθά έδσζαλ ηε ζσζηή άξζξσζε ησλ ιέμεσλ.  
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 Πίλαθαο 1. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ηελ απφδνζε ηνπο ζην 

ηεζη άξζξσζεο. 

 
 

   
Από ηα παηδηά πνπ 

ρξεηάζηεθαλ επαλάιεςε: 

ΛΔΞΖ 

ΦΧΝΖΣΗΚΖ 

ΜΔΣΑΓΡΑΦΖ 
% παηδηψλ πνπ 

απάληεζαλ 

ζσζηά εμ' αξρήο 

% παηδηψλ πνπ 

απάληεζαλ ιάζνο 

εμ' αξρήο 

% παηδηψλ πνπ 

ρξεηάζηεθαλ 

επαλάιεςε ηεο 

ιέμεο 

% πνπ 

απάληεζαλ 

ζσζηά 

% πνπ 

απάληεζαλ 

ιάζνο 

ζνύπεξ - 

κάξθεη 

/'super 'marcet/ 
40,0% 55,0% 5,0% 100,0% 0,0% 

Πάζρα /'pasxa/ 40,0% 40,0% 20,0% 75,0% 25,0% 

πιπληήξην /pli'dirio/ 55,0% 40,0% 5,0% 0,0% 100,0% 

γθνθξέηα /go‟freta/ 25,0% 35,0% 40,0% 50,0% 50,0% 

αζιεηέο /aζli‟tes/ 35,0% 35,0% 30,0% 83,3% 16,7% 

θαινξηθέξ /kalori'fer/ 55,0% 35,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

θαξραξίαο  /kar.xa'rias/ 55,0% 35,0% 10,0% 50,0% 50,0% 

αξθνύδα  /ar.'kuða/ 60,0% 35,0% 5,0% 0,0% 100,0% 

ζρνιείν /sxo'lio/ 65,0% 35,0% 0,0% 
  

θηπάξη /'ftçari/ 65,0% 35,0% 0,0% 
  

νκπξέια /o‟brela/ 65,0% 35,0% 0,0% 
  

θαξπνύδη /kar.'puzi/ 65,0% 35,0% 0,0% 
  

θνξδόληα /kor.'ðoɲa/ 65,0% 35,0% 0,0% 
  

ηεηξάδην /te‟traδio/ 50,0% 30,0% 20,0% 25,0% 75,0% 

πνιπζξόλα /poli‟ζrona/ 55,0% 30,0% 15,0% 66,7% 33,3% 

παηρλίδηα /pe'xniðia/ 60,0% 30,0% 10,0% 100,0% 0,0% 

παληόθιεο /pa‟dofles/ 65,0% 30,0% 5,0% 0,0% 100,0% 

δάξηα /'zar.ʝa/ 65,0% 30,0% 5,0% 0,0% 100,0% 

ιηνληάξη /ʎo'dari/ 65,0% 30,0% 5,0% 100,0% 0,0% 

θξάνπια /'fraula/ 65,0% 30,0% 5,0% 100,0% 0,0% 

θόξλα /'kor.na/ 65,0% 30,0% 5,0% 100,0% 0,0% 

δέληξν /'ðedro/ 70,0% 30,0% 0,0% 
  

ζθπξίρηξα /sfi'rixtra/ 70,0% 30,0% 0,0% 
  

ρισξίλε /xlo'rini/ 45,0% 25,0% 30,0% 83,3% 16,7% 

ζηξαηηώηεο /stra'tçotis/ 60,0% 25,0% 15,0% 33,3% 66,7% 

θαζθόι /ka'skol/ 60,0% 25,0% 15,0% 66,7% 33,3% 

γιάζηξα /'ɣlastra/ 65,0% 25,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

ηδάθη /'dzaci/ 65,0% 25,0% 10,0% 100,0% 0,0% 

γνξγόλα /γνr.'γona/ 65,0% 25,0% 10,0% 100,0% 0,0% 

θαξδηά /kar.'ðʝa/ 70,0% 25,0% 5,0% 0,0% 100,0% 

πνδόζθαηξν /po'ðosfero/ 70,0% 25,0% 5,0% 100,0% 0,0% 

θεγγάξη /fe‟gari/ 75,0% 25,0% 0,0% 
  

βιέπσ /'vlepo/ 75,0% 25,0% 0,0% 
  

καμηιάξη /maksi'lari/ 75,0% 25,0% 0,0% 
  

δξόκνο /'δromos/ 75,0% 25,0% 0,0% 
  

θξεβάηη /kre‟vati/ 75,0% 25,0% 0,0% 
  

ιόγρε (Δ) /'loŋçi/ 15,0% 20,0% 65,0% 38,5% 61,5% 

κλεκεία (Δ) /mni'mia/ 15,0% 20,0% 65,0% 61,5% 38,5% 

άρξσκν (Δ) /'axromo/ 15,0% 20,0% 65,0% 84,6% 15,4% 

αξζεληθό(Δ) /ar.seni'ko/ 20,0% 20,0% 60,0% 58,3% 41,7% 

ζκαξάγδη 

(Δ) 

/zma'raɣði/ 
20,0% 20,0% 60,0% 66,7% 33,3% 

ξάθηξα /'raft.ra/ 20,0% 20,0% 60,0% 75,0% 25,0% 

θλήκε (Δ) /'knimi/ 20,0% 20,0% 60,0% 83,3% 16,7% 

βηνιί /vʝo'li/ 45,0% 20,0% 35,0% 85,7% 14,3% 

ληξακο /'drams/ 50,0% 20,0% 30,0% 50,0% 50,0% 

θηεξό /fte'ro/ 50,0% 20,0% 30,0% 100,0% 0,0% 

θιηηδάλη /fli‟dzani/ 55,0% 20,0% 25,0% 80,0% 20,0% 

πξόβαην /'provato/ 65,0% 20,0% 15,0% 100,0% 0,0% 

γξάκκαηα /'γrammata/ 70,0% 20,0% 10,0% 50,0% 50,0% 

πνξηνθάιη /por.to'kali/ 70,0% 20,0% 10,0% 50,0% 50,0% 

ληάνπ / 

ληανπξίδεη 

/'ɲau / ɲau'rizi/ 
70,0% 20,0% 10,0% 100,0% 0,0% 

δέβξα /'zevra/ 70,0% 20,0% 10,0% 100,0% 0,0% 
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γθξη /gri/ 70,0% 20,0% 10,0% 100,0% 0,0% 

δάθξπα /„δakria/ 70,0% 20,0% 10,0% 100,0% 0,0% 

θάληαζκα /'fantazma/ 75,0% 20,0% 5,0% 100,0% 0,0% 

δάρηπιν /'ðaxtilo/ 75,0% 20,0% 5,0% 100,0% 0,0% 

ηξαπέδη /tra'pezi/ 80,0% 20,0% 0,0% 
  

θηζάξα /ci'ζara/ 80,0% 20,0% 0,0% 
  

βξνρή /vro‟ҫi/ 80,0% 20,0% 0,0% 
  

απηηά /a'ftia/ 80,0% 20,0% 0,0% 
  

ππόζρεζε 

(Δ) 

/i'posçesi/ 
20,0% 15,0% 65,0% 61,5% 38,5% 

ζιηκκέλνο 

(Δ) 

/ζli‟menos/ 
20,0% 15,0% 65,0% 61,5% 38,5% 

νξρήζηξα 

(Δ) 

/or.'çistra/ 
30,0% 15,0% 55,0% 45,5% 54,5% 

θαξθί /kar.'fi/ 45,0% 15,0% 40,0% 62,5% 37,5% 

ηέξκα /'ter.ma/ 45,0% 15,0% 40,0% 62,5% 37,5% 

θάξβνπλν /'kar.vuno/ 50,0% 15,0% 35,0% 57,1% 42,9% 

θύθλνο /'ciknos/ 60,0% 15,0% 25,0% 100,0% 0,0% 

πεδνδξόκην /pezo'δromio/ 65,0% 15,0% 20,0% 25,0% 75,0% 

γθαξάδ /ga'raz/ 65,0% 15,0% 20,0% 75,0% 25,0% 

κπξόθνιν /„brokolo/ 70,0% 15,0% 15,0% 33,3% 66,7% 

άγγεινο /'aꞘelos/ 75,0% 15,0% 10,0% 100,0% 0,0% 

δάζνο /'ða'sos/ 75,0% 15,0% 10,0% 100,0% 0,0% 

θαπλόο /ka'pnos/ 75,0% 15,0% 10,0% 100,0% 0,0% 

ζρνηλί /sçi'ni/ 75,0% 15,0% 10,0% 100,0% 0,0% 

ρξώκα /'xroma/ 80,0% 15,0% 5,0% 0,0% 100,0% 

βηβιίν /vi'vlio/ 80,0% 15,0% 5,0% 100,0% 0,0% 

παπνύηζη /pa'putsi/ 85,0% 15,0% 0,0% 
  

θύθινο /'ciklos/ 85,0% 15,0% 0,0% 
  

ζθύινο /'scilos/ 85,0% 15,0% 0,0% 
  

ηζάληα /'tsada/ 85,0% 15,0% 0,0% 
  

ζάιαζζα /'ζalasa/ 85,0% 15,0% 0,0% 
  

αζηέξη /a'steri/ 85,0% 15,0% 0,0% 
  

ήιηνο /'iʎos/ 85,0% 15,0% 0,0% 
  

ςαιίδη /psa'liði/ 85,0% 15,0% 0,0% 
  

μύιν /'ksilo/ 85,0% 15,0% 0,0% 
  

Παξζελώλαο 

(Δ) 

/par.ζe'nonas/ 
25,0% 10,0% 65,0% 46,2% 53,8% 

ζύγθξνπζε 

(Δ) 

/'sigrusi/ 
25,0% 10,0% 65,0% 69,2% 30,8% 

Κύπξνο (Δ) /'cipros/ 25,0% 10,0% 65,0% 76,9% 23,1% 

ζγνπξά (Δ) /zγu'ra/ 30,0% 10,0% 60,0% 66,7% 33,3% 

πηεξύγην /pte'rijio/ 35,0% 10,0% 55,0% 54,5% 45,5% 

θηήκα (Δ) /'ktima/ 35,0% 10,0% 55,0% 90,9% 9,1% 

κακνύζ (Δ) /ma'muζ/ 40,0% 10,0% 50,0% 30,0% 70,0% 

θάθηνο /'kaktos/ 45,0% 10,0% 45,0% 55,6% 44,4% 

αγξόηεο /a‟γrotis/ 50,0% 10,0% 40,0% 62,5% 37,5% 

ηαςί /ta'psi/ 65,0% 10,0% 25,0% 80,0% 20,0% 

ρηαπόδη /xta'poði/ 70,0% 10,0% 20,0% 75,0% 25,0% 

ζξαλίν /ζra‟nio/ 75,0% 10,0% 15,0% 33,3% 66,7% 

ιάζπε /'laspi/ 75,0% 10,0% 15,0% 100,0% 0,0% 

βγάδσ /'vγazo/ 85,0% 10,0% 5,0% 100,0% 0,0% 

κάζθεο /'masces/ 85,0% 10,0% 5,0% 100,0% 0,0% 

κπακπάο /ba'bas/ 90,0% 10,0% 0,0% 
  

ζνθνιάηα /soko'lata/ 90,0% 10,0% 0,0% 
  

ζπίηη /'spiti/ 90,0% 10,0% 0,0% 
  

θιεηδί /kli‟ði/ 90,0% 10,0% 0,0% 
  

ζηαθύιη /sta'fili/ 90,0% 10,0% 0,0% 
  

ζθάια /'skala/ 90,0% 10,0% 0,0% 
  

αριάδη /ax‟laði/ 90,0% 10,0% 0,0% 
  

γθέηα (Δ) /'Ꞙeta/ 30,0% 5,0% 65,0% 92,3% 7,7% 

ρλνύδη (Δ) /'xnuði/ 30,0% 5,0% 65,0% 92,3% 7,7% 

έπηπιν (Δ) /'epiplo/ 40,0% 5,0% 55,0% 81,8% 18,2% 

πλνή (Δ) /pno'i/ 40,0% 5,0% 55,0% 100,0% 0,0% 

ιάραλν /'laxano/ 60,0% 5,0% 35,0% 100,0% 0,0% 
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ρήλα /'çina/ 60,0% 5,0% 35,0% 100,0% 0,0% 

κήιν /'milo/ 90,0% 5,0% 5,0% 100,0% 0,0% 

λύρη /'niçi/ 90,0% 5,0% 5,0% 100,0% 0,0% 

ληνπιάπα /du'lapa/ 95,0% 5,0% 0,0% 
  

γηαγηά /ja'ja/ 95,0% 5,0% 0,0% 
  

απγή (Δ) /a'vʝi/ 40,0% 0,0% 60,0% 100,0% 0,0% 

ιίκλε /'limni/ 70,0% 0,0% 30,0% 66,7% 33,3% 

ηαβάλη /ta'vani/ 70,0% 0,0% 30,0% 100,0% 0,0% 

ιεπηή /'lepti/ 80,0% 0,0% 20,0% 75,0% 25,0% 

ρώκα /'xoma/ 90,0% 0,0% 10,0% 100,0% 0,0% 

κπνπθάλ /bu'fan/ 95,0% 0,0% 5,0% 100,0% 0,0% 

γάηα  /'γata/ 100,0% 0,0% 0,0% 
  

απγό /a'vγo/ 100,0% 0,0% 0,0% 
  

απηί /a'fti/ 100,0% 0,0% 0,0% 
  

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΓΤΠΡΑΞΗΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ 

Δθηφο απφ ην ηεζη άξζξσζεο, ζηα παηδηά ρνξεγήζεθε θαη έλα επηπιένλ ηεζη αμηνιφγεζεο ηεο 

δπζπξαμίαο. ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν βξέζεθε φηη, ην πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ παηδηψλ 

ήηαλ 57,0% θαηά κέζν φξν (Δλδηάκεζε ηηκή= 57,0%; Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο= 29,0% - 

86,0%), κε ηα αγφξηα λα παξνπζηάδνπλ ειαθξψο κηθξφηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο (Δλδηάκεζε 

ηηκή= 43,0%; Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο= 29,0% - 71,0%), ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα 

(Δλδηάκεζε ηηκή= 57,0%; Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο= 43,0% - 100,0%). Παξφια απηά, ε 

δηαθνξά ησλ δχν θχισλ δελ βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p= 0,131) (Γξάθεκα 

4).  

Παξάιιεια, ε ειηθία ησλ παηδηψλ βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θαη ζεηηθά 

κε ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηνπο ζην ηεζη δπζπξαμίαο (p= 0,002), πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη 

ηα κηθξφηεξα ζε ειηθία παηδηά ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία παηδηά.  
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Γξάθεκα 4: Πνζνζηφ επηηπρίαο ζην ηεζη δπζπξαμίαο, αλάινγα κε ην θχιν ησλ παηδηψλ 

(Ν=20) 

 

εκείσζε: Η δηαθνξά ησλ δχν θχισλ σο πξνο ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηνπο ζην ηεζη 

δπζπξαμίαο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p= 0,131; Mann- Whitney U test) 

Σν ζθνξ ησλ παηδηψλ θπκάλζεθε ζηηο 4 κνλάδεο θαηά κέζν φξν (Δλδηάκεζε ηηκή= 4; 

Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο= 2 – 6), κε ηα θνξίηζηα λα έρνπλ θαηά κία κνλάδα πςειφηεξν 

ζθνξ (Δλδηάκεζε ηηκή= 4; Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο= 3 – 7), ζε ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα 

(Δλδηάκεζε ηηκή= 3; Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο= 2 - 5). Μάιηζηα, ζεκεηψλεηαη πσο ην ζθνξ 

ηνπ 50% ησλ θνξηηζηψλ θπκάλζεθε ζε ηηκέο κεηαμχ 3 θαη 7, ελψ ην ζθνξ ηνπ 50% ησλ 

αγνξηψλ θπκάλζεθε ζε ηηκέο κεηαμχ 2 θαη 5.  

ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΣΟΜΑΣΟΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ- Η ειιεληθή εθδνρή ηνπ Nordic 

Orofacial Test- Screening 

ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ζηνκαηνπξνζσπηθνχ ειέγρνπ, ην πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ παηδηψλ 

αλήιζε ζην 92,0% θαηά κέζν φξν (Δλδηάκεζε ηηκή= 92,0%; Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο= 

92,0% - 100,0%), κε ηα θνξίηζηα (Δλδηάκεζε ηηκή= 92,0%; Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο= 

92,0% - 100,0%) θαη πάιη λα κελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηα αγφξηα 

(Δλδηάκεζε ηηκή= 92,0%; Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο= 83,0%- 100,0%). πγθεθξηκέλα, ην 

30% ησλ παηδηψλ είραλ ζθνξ ίζν κε 0, ην 50% ησλ παηδηψλ είραλ ζθνξ ίζν κε 1 θαη ην 

ππφινηπν 20% ησλ παηδηψλ είραλ ζθνξ ίζν κε 2 (Γξάθεκα 5).  
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Γξάθεκα 5: Καηαλνκή ησλ παηδηψλ (Ν= 20), σο πξνο ην ζθνξ ηνπο ζην εξγαιείν 

ζηνκαηνπξνζσπηθνχ ειέγρνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηνπ πνζνζηνχ επηηπρίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηεζη ζηνκαηνπξνζσπηθνχ 

ειέγρνπ κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, βξέζεθε θαη εδψ κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε (p= 0,023), αλαδεηθλχνληαο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

κηθξφηεξα ζε ειηθία παηδηά, ζε ζχγθξηζε κε ηα κεγαιχηεξα παηδηά.  

Δπηπξνζζέησο, αλαθνξηθά κε ηηο ππν- θιίκαθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, ηα παηδηά 

βξέζεθε λα αληηκεησπίδνπλ ην πην ζνβαξφ πξνβιήκαηα ζηελ θιίκαθα ηεο νκηιίαο θαηά ηελ 

εμέηαζε (20,0%), θαζψο επίζεο ζηελ θιίκαθα ηεο μεξνζηνκίαο θαηά ηελ ζπλέληεπμε 

(15,0%), ηεο ξηληθήο αλαπλνήο θαηά ηελ εμέηαζε (10,0%), αιιά θαη ηεο ζηνκαηνθηλεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ εμέηαζε (5,0%). ηηο ππφινηπεο ππν- θιίκαθεο ηνπ εξγαιείνπ 

(πλέληεπμε: Αηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία, Αλαπλνή, πλήζεηεο, Μάζεζε θαη θαηάπνζε, 

ηειφξξνηα, Δμέηαζε: Πξφζσπν ζε εξεκία, Έθθξαζε πξνζψπνπ, Μπτθή ιεηηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο γλάζνπ) δελ βξέζεθαλ παηδηά πνπ λα δειψλνπλ πσο αληηκεησπίδνπλ 

θάπνην πξφβιεκα (Γξάθεκα 6, Γξάθεκα 7).  

30,0% 
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20,0% 

Σκορ ίςο με:  
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Γξάθεκα 6: Καηαλνκή ησλ παηδηψλ (Ν= 20) σο πξνο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξγαιείνπ ζηνκαηνπξνζσπηθνχ ειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλέληεπμεο. 

 

Γξάθεκα 7: Καηαλνκή ησλ παηδηψλ (Ν= 20) σο πξνο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξγαιείνπ ζηνκαηνπξνζσπηθνχ ειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εμέηαζεο. 
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Όζνλ αθνξά ζηελ πηζαλή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ, φπσο 

παξνπζηάδεηαη θαη ζην Γξάθεκα 8, ηα αγφξηα θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Παξφια απηά ε παξαηεξνχκελε δηαθνξά δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p= 0,668). 

Γξάθεκα 8: Καηαλνκή ησλ παηδηψλ (Ν= 20), σο πξνο ην ζθνξ ηνπο ζην εξγαιείν 

ζηνκαηνπξνζσπηθνχ ειέγρνπ θαη ην θχιν ηνπο. 

 

εκείσζε: Η δηαθνξά ησλ δχν θχισλ σο πξνο ην ζθνξ ηνπο ζην εξγαιείν 

ζηνκαηνπξνζσπηθνχ ειέγρνπ δελ βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p= 0,668; Chi- 

square test). 

ΤΥΔΣΙΗ ΣΟΤ ΔΡΓΑΛΔΙΟΤ ΣΟΜΑΣΟΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔ ΣΑ 

ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΡΘΡΧΗ ΚΑΙ ΣΗ ΓΤΠΡΑΞΙΑ ΣΧΝ ΠΑΙΓΙΧΝ. 

Μηαο θαη ζθνπφο ηεο παξνχζαο πηινηηθήο κειέηεο ήηαλ λα αμηνινγήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εξγαιείνπ ζηνκαηνπξνζσπηθνχ ειέγρνπ σο πξνο ηε δπλαηφηεηα 

εθηίκεζεο ησλ πξνβιεκάησλ άξζξσζεο θαη δπζπξαμίαο ησλ παηδηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε 

εθηελήο δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζήο ηεο κε ηηο άιιεο δχν ρνξεγνχκελεο θιίκαθεο.  

Μέζα απφ απηή ηε δηεξεχλεζε, πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

θιίκαθα ηεο άξζξσζεο (p= 0,004) θαη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηελ θιίκαθα ηεο δπζπξαμίαο(p= 0,071). Πην ζπγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη ηα παηδηά πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ζχκθσλα κε ην εξγαιείν ζηνκαηνπξνζσπηθνχ ειέγρνπ, 
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αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηφζν σο πξνο ηελ άξζξσζε, φζν θαη σο πξνο ηελ 

δπζπξαμία. Δπίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ κε 

ηηο ηξείο θιίκαθεο, ππνδειψλνληαο πσο ηα κηθξφηεξα ζε ειηθία παηδηά αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα βάζεη θαη ησλ ηξηψλ θιηκάθσλ (Πίλαθαο 2). 
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Πίλαθαο 2. πζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ (Ν= 20) θαη ηνπ πνζνζηνχ επηηπρίαο ζηα ηξία εξγαιεία (ζηνκαηνπξνζσπηθνχ ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο άξζξσζεο θαη ηεο δπζπξαμίαο) πνπ ηνπο ρνξεγήζεθαλ.  

 

Πνζνζηό 

επηηπρίαο ζηελ 

θιίκαθα 

άξζξσζεο 

Πνζνζηό 

επηηπρίαο ζηελ 

θιίκαθα ηεο 

θσλναπξαμίαο 

Ζιηθία παηδηώλ 

Πνζνζηό 

επηηπρίαο ζηελ 

θιίκαθα 

ζηνκαηνπξνζσπηθ

νύ ειέγρνπ 

 
Πνζνζηό 

επηηπρίαο ζηελ 

θιίκαθα 

άξζξσζεο 

πληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο 
 0,808 0,829 0,617 

p-value  <0,001*** <0,001*** 0,004** 

Πνζνζηό 

επηηπρίαο ζηελ 

θιίκαθα ηεο 

θσλναπξαμίαο 

πληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο 
0,808  ,658 0,412 

p-value <0,001***  0,002** 0,071* 

Ζιηθία παηδηώλ  

πληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο 
0,829 0,658

**
  0,506 

p-value <0,001*** 0,002**  0,023** 

Πνζνζηό 

επηηπρίαο ζηελ 

θιίκαθα 

ζηνκαηνπξνζσπηθ

νύ ειέγρνπ 

πληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο 
0,617 0,412 0,506  

p-value 0,004** 0,071* 0,023**  

εκείσζε: Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman (***p< 0,001, **p< 0,05, *p< 0,10). 
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Δπηπξνζζέησο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε θαη κεηαμχ 

ησλ δχν εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηεο άξζξσζεο θαη ηεο δπζπξαμίαο, ππνδειψλνληαο 

πσο ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα άξζξσζεο, 

αληηκεησπίδνπλ θαη κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα δπζπξαμίαο (p< 0,001).  

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξγαιείνπ ζηνκαηνπξνζσπηθνχ ειέγρνπ, 

φπνπ θαη παξαηεξήζεθε έλα πνζνζηφ παηδηψλ λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα 

(μεξνζηνκία, νκηιία, ξηληθή αλαπλνή θαη ζηνκαηνθηλεηηθή ιεηηνπξγία), βξέζεθε φηη 

ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ νκηιία ηνπο (βάζεη ηνπ 

εξγαιείνπ ζηνκαηνπξνζσπηθνχ ειέγρνπ), παξνπζηάδνπλ θαη ζεκαληηθά κηθξφηεξα 

πνζνζηά επηηπρίαο ζηηο θιίκαθεο ηεο άξζξσζεο (p= 0,001) θαη ηεο δπζπξαμίαο (p= 

0,007) ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ, αλ 

θαη νη δηαθνξέο δελ βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, θάλεθε φηη ηα παηδηά 

πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ μεξνζηνκία θαη ηελ ξηληθή αλαπλνή, 

παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξα πνζνζηά επηηπρίαο ζηηο θιίκαθεο ηεο άξζξσζεο θαη ηεο  

δπζπξαμίαο (Πίλαθαο 3).   

Πίλαθαο 3. Πνζνζηφ επηηπρίαο ζηηο θιίκαθεο αμηνιφγεζεο ηεο άξζξσζεο θαη ηεο 

δπζπξαμίαο, σο πξνο ην εάλ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά πξνβιήκαηα νκηιίαο, 

μεξνζηνκίαο θαη ξηληθήο αλαπλνήο, βάζεη ηνπ εξγαιείνπ ζηνκαηνπξνζσπηθνχ 

ειέγρνπ. 

Αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα κε ηελ:  

Κιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο 

άξζξσζεο 

Κιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο 

δπζπξαμίαο 

Οκηιία 

Ναη 28,0% (14,0%- 53,3%) 21,5% (3,5%- 39,5%) 

Όρη 92,0% (81,0%- 99,8%) 57,0% (63,0%- 96,5%) 

p-value 0,007** 0,001** 

Ξεξνζηνκία 

Ναη 87,0% (55,0%- 96,5%) 57,0% (29,0%- 78,5%) 

Όρη 99,0% (59,0%- 100,0%) 86,0% (0,0% - 90,0%) 

p-value 0,765 0,416 

Ρηληθή αλαπλνή 

Ναη 55,0% (43,0%- 67,0%) 36,0% (29,0%- 43,0%) 

Όρη 90,5% (79,0%- 99,0%) 57,0% (29,0%- 86,0%) 

p-value 0,316 0,211 

εκείσζε: Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηε κνξθή Δλδηάκεζε ηηκή 

(Δλδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο). Σν p-value ζηεξίδεηαη ζηνλ κε- παξακεηξηθφ έιεγρν 

Mann- Whitney U test (***p< 0,001, **p< 0,05, *p< 0,10). 
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4. ΤΕΖΣΖΖ  

θνπφο ηεο παξνχζαο πηινηηθήο κειέηεο ήηαλ ε παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο εθδνρήο 

ηνπ εξγαιείνπ NOTS-S, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ, σο πξνο 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνκαηνπξνζσπηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ παηδηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ αξζξσηηθά θαη δπζπξαμηθά πξνβιήκαηα. Δπηπξνζζέησο, ζηφρνο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο απνηέιεζε θαη ε δηεξεχλεζε πηζαλήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

παηδηψλ, σο πξνο ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ, ζρεηηδφκελσλ κε ηηο 

ζηνκαηνπξνζσπηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

χκθσλα, κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θάλεθε φηη ην NOTS απνηειεί έλα 

πνιχηηκν, απιφ θαη γξήγνξν ζηελ εθηέιεζή ηνπ εξγαιείν ζηνκαηνπξνζσπηθνχ 

ειέγρνπ, ην νπνίν βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηα εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο ησλ αξζξσηηθψλ θαη ησλ δπζπξαμηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε πσο ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πεξηζζφηεξα αξζξσηηθά θαη δπζπξαμηθά πξνβιήκαηα, ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, σο πξνο ηηο ζηνκαηνπξνζσπηθέο 

ηνπο ιεηηνπξγίεο. Δπίζεο, βξέζεθε πσο ηα παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο ηείλνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά ιηγφηεξα αξζξσηηθά θαη  δπζπξαμηθά πξνβιήκαηα, θαζψο 

θαη ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηηο ζηνκαηνπξνζσπηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, 

ζε ζχγθξηζε κε ηα κηθξφηεξα παηδηά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εκθάληζε αξζξσηηθψλ 

θαη δπζπξαμηθψλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη πξνβιεκάησλ σο πξνο ηηο 

ζηνκαηνπξνζσπηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, δελ βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ην 

θχιν ησλ παηδηψλ.  

Η ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ εξγαιείνπ ζηνκαηνπξνζσπηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ 

εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ησλ αξζξσηηθψλ θαη ησλ δπζπξαμηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά, θαίλεηαη πσο ζπκθσλεί κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

πγθεθξηκέλα, έρεη βξεζεί φηη ηα άηνκα κε κεησκέλε επίδνζε ζην ηεζη άξζξσζεο, 

εκθαλίδνπλ ρακειφηεξε επίδνζε θαη ζε ζηνκαηνπξνζσπηθέο δνθηκαζίεο (Noveen, 

2018; Bertagnolli, 2015; Baird, 1995). Δπίζεο, ηα επξήκαηά καο θαίλεηαη πσο 

ζπκθσλνχλ θαη κε ηελ κειέηε ησλ Leme et al.  (2012), νη νπνίνη εθήξκνζαλ ηελ 

Βξαδηιηαλή έθδνζε ηνπ NOTS- S θαη ηε ζχγθξηλαλ κε ην Orofacial Myofunctional 

Evaluation with Scores (OMES), ην νπνίν απνηειεί έλα άιιν έγθπξν θαη αμηφπηζην 

εξγαιείν ζηνκαηνπξνζσπηθνχ ειέγρνπ, αλαδεηθλχνληαο ηελ πνιπηηκφηεηα ηεο 
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ρξήζεο ηνπ NOTS-S, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

παηδηά, σο πξνο ηηο ζηνκαηνπξνζσπηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα παξνπζηάζηεθαλ σο 

πξνο ηελ θιίκαθα ηεο μεξνζηνκίαο, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, ηα παηδηά 

βξέζεθε πσο αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηηο θιίκαθεο ηεο νκηιίαο, 

ηεο ξηληθήο αλαπλνήο θαη ηεο ζηνκαηνθηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο. ηελ έξεπλα ησλ 

McAllister θαη Lunderborg (2013), θάλεθε φηη παηδηά αληίζηνηρεο ειηθίαο, κε ηα 

παηδηά ηεο δηθήο καο έξεπλαο, δπζθνιεχηεθαλ εμίζνπ ζηελ ππνθιίκαθα ηεο 

ζηνκαηνθηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ νκηιία. Σα ίδηα παηδηά αληηκεηψπηζαλ 

δπζθνιίεο θαη ζηελ ππν-θιίκα πξφζσπν ζε εξεκία, θάηη πνπ δελ παξαηεξήζεθε ζηνλ 

δηθφ καο πιεζπζκφ. ε έξεπλα ησλ McAllister θαη Lunderborg (2013),  ε πιεηνςεθία 

ησλ παηδηψλ είραλ, επίζεο, επεξεαζκέλεο ηηο ππνθιίκαθεο κάζεζε- θαηάπνζε θαη 

ζπλήζεηεο. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπλέληεπμε, ηα επξήκαηα καο θαίλεηαη πσο είλαη αληίζεηα κε 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο, νη νπνίεο αλαθέξνπλ θαλεξά επεξεαζκέλε ηελ θιίκαθα ηεο 

ζπλέληεπμεο (Marquezin, 2013; Leme, 2013; Strini, 2011), πξάγκα ην νπνίν κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο πηινηηθήο έξεπλαο, ε 

ζπλέληεπμε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα παηδηά, αιιά ζηνπο γνλείο απηψλ.  

Σφζν ζην ηεζη άξζξσζεο, φζν θαη ζην ηεζη δπζπξαμίαο, βξέζεθε φηη ηα αγφξηα είραλ 

κηθξφηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο, ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα, ρσξίο σζηφζν ε δηαθνξά 

ησλ δχν θχισλ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν εχξεκα απηφ δελ καο εθπιήζζεη, 

θαζψο ηα θνξίηζηα έρνπλ έλα πιενλέθηεκα ζηελ πξψηκε αλάπηπμε ηεο γιψζζαο, ζε 

αληίζεζε κε ηα αγφξηα πνπ νη δηαηαξαρέο, ηφζν ηεο άξζξσζεο αιιά θαη ησλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ηα επεξεάδνπλ πην ζπρλά. (Walletin,2009; Eriksson, 2012; 

Lange, 2016; Adani,2019). Δθηφο ησλ δχν παξαπάλσ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο, ηεο 

άξζξσζεο θαη ηεο δπζπξαμίαο, ε ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ (αλ θαη κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή) ζεκεηψζεθε θαη σο πξνο ην εξγαιείν NOTS- S, πξάγκα ην νπνίν θαίλεηαη 

πσο ζπκθσλεί κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο (McAllister, 2013).  

Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηνπ παηδηνχ, ζχκθσλα κε ηελ 

δηεζλή βηβιηνγξαθία, είλαη ε ειηθία. ηελ παξνχζα κειέηε, βξέζεθε φηη παηδηά 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο είραλ θαιχηεξε απφδνζε, ηφζν ζην ηεζη άξζξσζεο θαη 

δπζπξαμίαο, φζν θαη ζην εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ ζηνκαηνπξνζσπηθψλ 
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δηαηαξαρψλ, ην νπνίν ήηαλ αλακελφκελν ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο αλάπηπμεο ηφζν ηεο 

ζηνκαηνθηλεηηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο, φζν θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ θηλεηηθψλ ηνπο 

ιεηηνπξγηψλ. Μάιηζηα, παξά ηε κεγάιε αηνκηθή δηαθχκαλζε, έρεη βξεζεί φηη ηα 

παηδηά απνθηνχλ ηηο βαζηθέο δνκέο ηεο νκηιίαο (Baird, 2008; Κακπαλάξνπ 2007) 

κεηά ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ, ππνδειψλνληαο ηελ βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο άξζξσζεο 

θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ζηνκαηαπξνζσπηθψλ ηνπο δνκψλ θαζψο 

αλαπηχζζνληαη.  

Η βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ είλαη γλσζηή εδψ θαη ρξφληα (Morris,1962). 

Καζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ, σξηκάδνπλ, ελψ ηαπηφρξνλα σξηκάδνπλ νη αξζξσηέο 

ηεο νκηιίαο θαη νη ζηνκαηνπξνζσπηθέο δνκέο, κε απνηέιεζκα ε θαηαιεπηφηεηα ηεο 

νκηιίαο λα βειηηψλεηαη αηζζεηά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη νη 

ζηνκαηνπξνζσπηθέο δνκέο λα εθηεινχλ θηλήζεηο κε πεξηζζφηεξε ζηαζεξφηεηα, 

δχλακε θαη ηαρχηεηα. Καη άιιεο έξεπλεο δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ κε απηφ ην εχξεκα. 

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε, ζε παηδηά ζην Δδηκβνχξγν, αληίζηνηρεο ειηθίαο κε απηά ηεο 

δηθήο καο έξεπλαο, θάλεθε φηη ηα κεγαιχηεξα παηδηά είραλ θαιχηεξε απφδνζε ζην 

ηεζη άξζξσζεο, ζε ζρέζε κε ηα κηθξφηεξα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ (Anthony, 1978), 

ελψ ζχκθσλα κε ηνλ McAllister (2013), ηα παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα θαη σο πξνο ηελ θιίκαθα NOTS-S.  

Αλαιχνληαο ην ηεζη άξζξσζεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ, θαίλεηαη φηη ηα κηζά απφ ηα 

παηδηά, έδεημαλ λα δπζθνιεχνληαη ζηελ άξζξσζε ηεο ιέμεο /'super 'marcet/ (ζνχπεξ- 

κάξθεη). Η ιέμε απηή δελ έρεη ηελ ζπλήζε θσλνηαθηηθή δνκή, εθφζνλ δελ είλαη 

ειιεληθή. Αξθεηά κεγάιε δπζθνιία θάλεθε λα αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά θαη κε ηελ 

ιέμε /kalori'fer/ (θαινξηθέξ), πνπ επίζεο, δελ είλαη ειιεληθή. Δλδηαθέξνλ, σζηφζν, 

παξνπζηάδεη ην εχξεκα φηη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ παηδηψλ ρξεηάζηεθαλ λα δερζνχλ 

επαλάιεςε, γηα λα θαηνλνκάζνπλ ηελ ιέμε /'super 'marcet/ (ζνχπεξ- κάξθεη), ελψ 

έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο παηδηψλ, γηα λα θαηνλνκάζνπλ ηελ ιέμε /kalori'fer/ 

(θαινξηθέξ). Αληηιακβαλφκαζηε, έηζη, φηη ε ιέμε /'super 'marcet/ (ζνχπεξ κάξθεη), 

απνηειεί πςειήο ζπρλφηεηαο ρξήζεο ιέμε, ζε αληίζεζε κε ηελ ιέμε /kalori'fer/ 

(θαινξηθέξ). Σν ίδην ζπλέβε θαη κε άιιεο ιέμεηο, νη νπνίεο δελ είλαη ειιεληθέο, αιιά 

δαλεηζκέλεο απφ μέλεο γιψζζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ ιέμε /'Ꞙeta/ (γθέηα) ηα 

παηδηά ρξεηάζηεθαλ λα δερζνχλ ηελ βνήζεηα ηνπ εμεηαζηή γηα λα ηελ επαλαιάβνπλ, 

φπσο θαη γηα ηηο ιέμεηο /'drams/ (ληξακο), /ga'raz/ (γθαξάδ), /ka'skol/ (θαζθφι). 

Χζηφζν, έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ παηδηψλ ρξεηάζηεθε λα δερζεί βνήζεηα γηα ηελ ιέμε 
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/bu'fan/ (κπνπθάλ). Απηφ ην εχξεκα, πηζαλφλ ζπλδέεηαη κε ηελ πςειή ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ηεο ιέμεο, παξφηη ε ιέμε δελ είλαη ειιεληθή. Η δπζθνιία ησλ παηδηψλ ζηελ 

θαηνλνκαζία μέλσλ ιέμεσλ είλαη έλα εχξεκα, αξθεηά ελδηαθέξνλ, ην νπνίν σζηφζν 

ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη εκβάζπλζε ζε γισζζνινγηθνχο ηνκείο ηεο 

γιψζζαο.  

χκθσλα κε ηνλ Παλειιήλην χιινγν Λνγνπεδηθψλ (ΠΛ) (1995) ε θαηάθηεζε ηνπ 

θσλήκαηνο /s/, γίλεηαη απφ ηελ ειηθία ησλ 3;6 έσο 4 έηε, ελψ ησλ ζπκπιεγκάησλ πνπ 

πεξηέρνπλ ην θψλεκα /s/ απφ ηα 4- 4;6 έηε. Γηα ην θψλεκα /r/ αλαθέξεηαη φηη έλα 

παηδί κπνξεί λα ην θαηαθηήζεη απφ ηελ ειηθία ησλ 5,6 έσο 6 έηε. Οη λφξκεο απηέο 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη άξζξσζεο, πνπ δηεμήγακε ζηελ 

έξεπλά καο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ θάλεθε λα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο 

κε ηα ζπξηζηηθά θσλήκαηα θαη ηελ άξζξσζε ηνπ θσλήκαηνο /r/ θαη ησλ 

ζπκπιεγκάησλ ηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ην εχξνο ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ θπκάλζεθε 

απφ 5 έσο 7;5 έηε. Σα απνηειέζκαηα απηά καο νδεγνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηα 

παηδηά πνπ δελ είραλ εληαρζεί πνηέ ζε ζεξαπεία. Δλδηαθέξνλ επίζεο, παξνπζηάδνπλ 

ηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηα παηδηά πνπ είραλ εληαρζεί ζε ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα, 

ρσξίο, σζηφζν, λα έρνπλ γεληθεχζεη ηελ θαηάθηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θσλεκάησλ. 

Δμίζνπ, ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα παξνπζηάδεη θαη ε δπζθνιία ησλ παηδηψλ, 

ζηηο ιέμεηο πνπ πεξηείραλ αιιφθσλα θσλήκαηα, φπσο ε ιέμε /'zar.ʝa/ (δάξηα) θαη 

/ʎo'dari/ (ιηνληάξη) 

Οη ιέμεηο /'γata/ (γάηα), /a'vγo/ (απγφ) θαη /a'fti/ (απηί) ήηαλ νη ιέμεηο κε ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά ιάζνπο, θαζψο φια ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, 

απάληεζαλ ζσζηά. Η απιή θσλνηαθηηθή δνκή ησλ ιέμεσλ απηψλ θαη ε πςειή 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ, πηζαλφλ, βνήζεζε ζηελ 

ζσζηή απφδνζε ησλ ιέμεσλ. 

Μειεηψληαο, πξνζερηηθά, ηνλ πίλαθα 1 θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη άξζξσζεο, 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη ιέμεηο, πνπ ν ζεξαπεπηήο ρξεηάζηεθε λα 

θαηνλνκάζεη πξψηνο, ζε ζρέζε κε ην παηδί. ηηο ιέμεηο απηέο, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά 

έκεηλαλ ζησπειά, απάληεζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ή δήηεζαλ βνήζεηα. 

Καηεγνξηνπνηψληαο ηηο ιέμεηο, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλάγθεο γηα 

΄΄επαλάιεςε΄΄, θηάλνπκε ζε αξθεηά ελδηαθέξνληα επξήκαηα, γηα ηελ θιηληθή 

εκπεηξία θαη πξαθηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλάγθε γηα επαλάιεςε είραλ ηα παηδηά, 
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γηα ιέμεηο πνπ δελ γλψξηδαλ ζαλ έλλνηεο, φπσο /'loŋçi/ (ιφγρε) , /mni'mia/ (κλεκεία), 

/'Ꞙeta/ (γθέηα), /'knimi/ (θλήκε), /zma'raɣði/ (ζκαξάγδη), /ma'muζ/ (κακνχζ). Άιιε 

κία πηζαλή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιέμεσλ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε κηθξή 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ παξνπζηαδφκελσλ ιέμεσλ- ελλνηψλ, ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ παηδηψλ, φπσο /'xnuði/ (ρλνχδη), /'sigrusi/ (ζχγθξνπζε), /par.ζe'nonas/ 

(Παξζελψλαο), /'cipros/ (Κχπξνο), /or.'çistra/ (νξρήζηξα), /pte'rijio/ (πηεξχγην). 

Δπηπιένλ, ιέμεηο κε πην αθεξεκέλε ζεκαζηνινγηθή έλλνηα, φπσο /'axromo/ (άρξσκν), 

/i'posçesi/ (ππφζρεζε), /ar.seni'ko/ (αξζεληθφ), /a'vʝi/ (απγή), /pno'i/ (πλνή), ίζσο 

δπζθφιεςαλ ηα παηδηά ζηελ εχξεζε ηεο ιέμεο-ζηφρνπ. Σέινο, απφ ην ζχλνιν ησλ 

ιέμεσλ πνπ δφζεθαλ ζηα παηδηά, ππήξμαλ ιέμεηο, ηηο νπνίεο ηα παηδηά πξνηίκεζαλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ, κε άιιεο παξφκνηεο ζεκαζηνινγηθά ιέμεηο ή απέδσζαλ 

πεξηγξαθηθά ηελ έλλνηα. Σελ ιέμε /ζli‟menos/ (ζιηκκέλνο) ηελ απέδσζαλ σο 

΄΄ζηελαρσξεκέλνο΄΄ ή πεξηγξαθηθά ΄΄θάπνηνο πνπ θιαίεη΄΄. Σελ ιέμε /'ktima/ (θηήκα) 

ηα πεξηζζφηεξα παηδηά θαηνλφκαζαλ σο ΄΄ρσξάθη΄΄, ελψ ηελ ιέμε /'epiplo/ (έπηπιν) 

σο ΄΄θαξέθια΄΄ ή ΄΄ηξαπέδη΄΄. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά απέδσζαλ ηελ ιέμε /zγu'ra/ 

(ζγνπξά), κε πεξηγξαθηθφ ηξφπν (΄΄απηά πνπ δελ είλαη ίζηα΄΄). Όζνλ αθνξά ηελ ιέμε 

/'raft.ra/ (ξάθηξα) ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ηελ θαηνλφκαζαλ σο ΄΄κνδίζηξα΄΄, ελψ 

άιια κε πεξηγξαθηθφ ηξφπν, σο ΄΄απηή πνπ θηηάρλεη ξνχρα΄΄. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ, κε ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, ζε αλάγθε ησλ παηδηψλ 

γηα θαηνλνκαζία απφ ηνλ ζεξαπεπηή, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ιέμεηο /bu'fan/ 

(κπνπθάλ), /'xoma/ (ρψκα), /ta'vani/ (ηαβάλη) θαη /a'vʝi/ (απγή). Οη ιέμεηο απηέο 

θαηνλνκάζηεθαλ απφ φια ηα παηδηά ζσζηά, παξά ηελ αξρηθή ηνπο δπζθνιία γηα 

θαηνλνκαζία. 

Σα επξήκαηα απηά ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα αλαιπζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ 

πεξαηηέξσ ζε λέεο έξεπλεο, ππφ ην πξίζκα ηεο ζεκαζηνινγίαο ησλ ιέμεσλ θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο ρξήζεο ηνπο ζηα ειιεληθά. 
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5. ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Απφ φζν γλσξίδνπκε, ε παξνχζα πηινηηθή κειέηε απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα 

παξνπζίαζεο ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ηνπ NOTS-S, θαζψο θαη ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, κε δχν έγθπξα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ησλ αξζξσηηθψλ θαη 

ησλ δπζπξαμηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά. Παξφια απηά, φπσο 

θάζε έξεπλα, έηζη θαη απηή, παξνπζηάδεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο θαη γηα απηφ ην 

ιφγν ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ κε πξνζνρή, ππφ ην πξίζκα 

απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ. Σν κηθξφ κέγεζνο ηεο παξνχζαο πηινηηθήο κειέηεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ κηθξή κεηαβιεηφηεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ ζηηο 

ππνθιίκαθεο ηνπ NOTS θαη κε ηνλ ρσξηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή ηεο Δχβνηαο, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο κειέηεο καο, 

ππνδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο κεγαιχηεξεο πηινηηθήο 

κειέηεο, κε ζηφρν ηελ εμαγσγή πην έγθπξσλ θαη πην αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε 

ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ ζηα παηδηά. Παξάιιεια, ν ζπγρξνληθφο 

ραξαθηήξαο ηεο παξνχζαο κειέηεο δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή αηηηνινγηθψλ 

ζπζρεηίζεσλ. Σέινο, νη δηαηαξαρέο άξζξσζεο δελ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ 

επαξθψο κφλν απφ ηελ ππνθιίκαθα ηεο νκηιίαο, αιιά πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα πην 

δηεμνδηθή έξεπλα κέζσ ηνπ ηεζη άξζξσζεο (Baird, 1995). Χζηφζν, ε ζπζρέηηζε ησλ 

πςειφηεξσλ δπζθνιηψλ ζην ηεζη άξζξσζεο ησλ παηδηψλ, κε ηελ ππνθιίκαθα ηεο 

νκηιίαο, καο ππνδεηθλχεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ NOT-S. 

Δπηπιένλ, πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ: (α) ην γεγνλφο φηη δελ θαηέζηε 

δπλαηή ε πιήξεο ζηάζκηζε ηνπο εξγαιείνπ, θαζψο δελ ππάξρεη κέρξη θαη ζήκεξα 

θάπνηα gold standard κεζνδνινγία, (β) ε αδπλακία εμέηαζεο ηεο intra rater reliability 

ηνπ εξγαιείνπ, θαζψο ηα παηδηά παξαθνινπζνχληαλ απφ 1 ινγνζεξαπεπηή θαη δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα ιεθζεί αθνπζηηθφ δείγκα απφ φια ηα παηδηά, έηζη ψζηε λα 

εμεηαζηνχλ ελδειερψο θαη απφ δεχηεξν ινγνζεξαπεπηή, (γ) ε αδπλακία ππνινγηζκνχ 

θαίξησλ δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε ζηάζκηζε ησλ εξγαιείσλ (πρ. δείθηεο 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ηνπ Cronbach (Cronbach‟s α), ιφγσ ηεο κηθξήο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο ηνπ 

εξγαιείνπ. 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

πκπεξαζκαηηθά, ε ειιεληθή εθδνρή ηνπ NOT-S GR θαίλεηαη λα απνηειεί έλα 

έγθπξν εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά σο 

πξνο ηηο ζηνκαηνπξνζσπηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, θαζηζηψληαο δπλαηή ηε ρξήζε ηνπ γηα 

ηελ εμέηαζε ησλ αξζξσηηθψλ θαη ησλ δπζπξαμηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίδνπλ. Παξάιιεια, πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ 

ηα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο, ελψ δελ παξαηεξείηαη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε αλάινγα 

κε ην θχιν ηνπο. Σέινο, ηα παηδηά βξέζεθε πσο αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζηνπο ηνκείο ηεο μεξνζηνκίαο, ηεο νκηιίαο, ηεο ξηληθήο αλαπλνήο θαη ηεο 

ζηνκαηνθηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

πζηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα: 

Παξφηη πξφθεηηαη γηα κία κηθξήο θιίκαθαο πηινηηθή έξεπλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα πεξεηαίξσ κειέηε, ζε κεγαιχηεξν κέγεζνο πιεζπζκνχ, 

θαζψο θαη ζε κεγαιχηεξν εχξνο ειηθηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αλαδεηρζνχλ 

θαιχηεξα νη ηδηφηεηεο ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ηνπ NOTS-S. Δλδηαθέξνλ, επίζεο, ζα 

παξνπζίαδε θαη ε ζχγθξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, κε πεξηζζφηεξεο θιίκαθεο 

αμηνιφγεζεο ηεο απξαμίαο, νη νπνίεο φκσο δελ ζα πεξηνξίδνληαη ζηηο πνιχπινθεο 

πνιπζχιιαβεο ιέμεηο, θαζψο θαη ε ρνξήγεζή ηνπ, ζε έλα δείγκα πιεζπζκνχ κε 

κεγαιχηεξν θάζκα δηαηαξαρψλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ραξηνγξαθεζνχλ 

επαξθψο νη ζηνκαηνπξνζσπηθέο δηαηαξαρέο, πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ζηελ 

Διιάδα. Δπηπξνζζέησο, ζε κειινληηθέο έξεπλεο, κε ηελ ρξήζε ηνπ ίδηνπ 

αμηνινγεηηθνχ εξγαιείνπ άξζξσζεο, ζα ήηαλ ρξήζηκε ε πηζαλή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ιέμεσλ, σο πξνο ηελ εηθνλνγξάθεζή ηνπο ή ε αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε δηαθνξεηηθέο 

ιέμεηο, πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ίδηα θσλήκαηα- ζηφρνπο. Σέινο, ε δεκηνπξγία 

ησλ πξνθίι ησλ παηδηψλ κε βάζε ηελ ειηθία ηνπο, ζα απνηειέζεη έλα ζπνπδαίν 

πξσηφθνιιν πνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο θιηληθνχο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ζηνκαηνπξνζσπηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ. 
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Μετάφραςη Εργαλείου NOT-S 

 

 

 

Αγγλικϊ

Sensory Function
Αιςθητηριακή 

Λειτουργία

Αιςθητηριακή 

Λειτουργία
Αιςθητηριακή Λειτουργία

Does brushing your teeth 

elicit a gag reflex? Does this 

happen almost every time?

Σο βούρτςιμα των 

δοντιών ςασ 
προκαλεύ το 

αντανακλαςτικό τησ 

εξεμϋςεωσ; 

υμβαύνει ςχεδόν 

κϊθε φορϊ;

Κατϊ τη διϊρκεια που 
βουρτςύζετε τα δόντια 

ςασ, θϋλετε να βόξετε; 

Γύνεται αυτό ςχεδόν 

πϊντα;

Όταν βουρτςύζετε τα δόντια 

ςασ, ςασ ϋρχετε τϊςη για 

εμετό; Αυτό ςυμβαύνει κϊθε 
φορϊ;

Do you put so much food in 

your mouth that it becomes 

difficult to chew? Does this 

happen every day?

Βϊζετε τόςο πολύ 
φαγητό ςτο ςτόμα 

ςασ πουδυςκολεύει 

τη μϊςηςη; 
υμβαύνει κϊθε 

μϋρα;

Βϊζετε τόςο μεγϊλη 
ποςότητα φαγητού ςτο 

ςτόμα ασ που ςασ εύναι 

δύςκολο να τη 
μαςόςετε; Γύνεται αυτό 

κϊθε μϋρα;

Βϊζετε ςτο ςτόμα ςασ μεγϊλη 

ποςόςτητα φαγητού, την οπούα 

δεν μπορεύτε να  μαςόςετε;

Breathing Αναπνοή Αναπνοή Αναπνοή

Do you use any breathing 

support?

Φρηςιμοποιεύται 

κϊποια μϋθοδο 

αναπνευςτικόσ 

υποςτόριξησ;

Φρηςιμοποιεύτε 

αναπνευςτικό 
υποςτόριξη;

Φρηςιμοπούειτε κϊποια  ςυςκευό 

αναπνευςτικόσ ενύςχυςησ / 

υποςτόριξησ;

Do you snore much when you 

sleep? Does this happen 

almost every night?

Ροχαλύζετε πολύ 
όταν κοιμϊςτε;

υμβαύνει ςχεδόν 

κϊθε βρϊδυ;

Ροχαλύζετε όταν 

κοιμϊςτε; Γύνεται 

ςχεδόν κϊθε βρϊδυ;

Ροχαλύζετε πολύ όταν 

κοιμϊςτε; Αυτό ςυμβαύνει 

κϊθε βρϊδυ;

Habits Συνήθειεσ Συνήθειεσ Συνήθειεσ

Do you bite your nails, or 

suck your fingers, or other 

objects every day?

Σρώτε τα νύχια ςασ ό 

πιπιλϊτε τα δϊχτυλϊ 

ςασ ό ϊλλα 
αντικεύμενα κϊθε 

μϋρα;

Σρώτε καθημερινϊ τα 

νύχια ςασ, πιπιλϊτε τα 

δϊχτυλϊ ςασ ό ϊλλα 

αντικεύμενα;

Σρώτε τα νύχια ςασ ό πιπιλϊτε τα 

δϊχτυλϊ ςασ ό ϊλλα αντικεύμενα 

κϊθε μϋρα;

Do you suck or bite your lips, 

your tongue, or your cheeks 

every day?

Απομυζϊτε 

(ρουφϊτε) ό 

δαγκώνετε τα χεύλη 

ςασ, την γλώςςα ςασ 

ό τα μϊγουλϊ ςασ 
κϊθε μϋρα; 

Γλύφετε ό δαγκώνετε 

καθημερινϊ τα χεύλη, τη 

γλώςςα ό τα μϊγουλϊ 

ςασ;

Ρουφϊτε ό δαγκώνετε τα χεύλια, 

τη γλώςςα ό τα μϊγουλϊ ςασ 

κϊθε μϋρα;

Do you bite your teeth 

together hard or grind your 

teeth during the day?

Κλεύνετε τα δόντια 

ςφιχτϊ ό τρύζετε τα 

δόντια ςασ κατϊ τη 

διϊρκεια τησ ημϋρασ;

Κατϊ τη διϊρκεια τησ 

ημϋρασ δαγκώνετε 

δυνατϊ τα δόντια τησ ό 

τα τρύζετε;

Κατϊ τη διϊρκεια τησ μϋρασ 

τρύζετε ό ςφύγγετε τα δόντια ςασ;

Chewing and Swallowing
Μάςηςη και 
Κατάποςη 

Μάςηςη και Κατάποςη Μάςηςη και Κατάποςη 
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Does not eat with the mouth. 

ιτύζετε από το 

ςτόμα, 
(ρινογαςτρικόσ 

ςωλόνασ, 

γαςτροςτομύα ό 

ϊλλο). 

Ο αςθενόσ δεν τρώει 
από το ςτόμα 

(ρινογαςτρικόσ, 

γαςτροςτομύα ό ϊλλο).

Ο αςθενόσ δεν ςιτύζεται 

ςτοματικϊ.

Do you find it difficult to eat 

foods with certain 

consistencies?

ασ φαύνεται 

δύςκολο να τρώτε 

τροφϋσ με οριςμϋνεσ 
πυκνότητεσ;

Έχετε δυςκολύα ςτην 

κατανϊλωςη τροφόσ 

ςυγκεκριμϋνησ 
ςύςταςησ;

Τπϊρχουν ςυςτϊςεισ/υφϋσ 

φαγητών που ςασ δυςκολεύουν; 

Does it take you 30 minutes 

or more to eat a main meal?

Φρειϊζεςτε 30 ό 

παραπϊνω λεπτϊ για 
να ολοκληρώςετε 

ϋνα βαςικό γεύμα;

Φρειϊζεςτε 30 λεπτϊ ό 

περιςςότερα για να 
καταναλώςετε ϋνα 

κυρύωσ γεύμα;

Φρειϊζεςτε 30 λεπτϊ ό  

περιςςότερα για να 

ολοκληρώςετε το κύριο γεύμα 

ςασ;

Do you swallow large bites 

without chewing?

Καταπύνετε μεγϊλα 
κομμϊτια χωρύσ να τα 

δαγκώνετε;

Δαγκώνετε μεγϊλεσ 
μπουκιϋσ χωρύσ να τισ 

μαςόςετε;

Καταπύνετε μεγϊλεσ μπουκιϋσ 

φαγητού χωρύσ να τισ μαςόςετε;

Do you often cough during 

meals?

Βόχετε ςυχνϊ κατϊ 

τη διϊρκεια των 
γευμϊτων;

Πνύγεςτε ςυχνϊ κατϊ τη 

διϊρκεια του φαγητού;

Βόχετε ςυχνϊ κατϊ τη διϊρκεια 

του γεύματοσ;

Drooling Σιελόρροια Σιελόρροια Σιελόρροια

Do you get saliva in the 

corner of your mouth or on 

your chin almost every day?

Έχετε ςϊλιο ςτη 

γωνύα του ςτόματόσ 

ςασ ό ςτο πηγούνι 
ςασ ςχεδόν κϊθε 

μϋρα; 

Έχετε ςχεδόν 

καθημερινϊ ςϊλια ςτην 

ϊκρη του ςτόματόσ ςασ 

ό ςτo πηγούνι ςασ;

Έχετε ςϊλια ςτη γωνύα του 

ςτόματόσ ό ςτο πιγούνι ςασ κϊθε 

μϋρα;

Dryness of the mouth Ξηροςτομία Ξηροςτομία Ξηροςτομία

Do you have to drink to be 

able to eat a cracker?

Πρϋπει να πύνετε κϊτι 

για μπορϋςετε να 

φϊτε ϋνα κρϊκερ;

Φρειϊζεται να πιεύτε 

κϊτι ώςτε να καταπιεύτε 

ϋνα μπιςκοτϊκι;

Φρειϊζεται να πιεύτε νερό για να 

μπορϋςετε να φϊτε κρϊκερσ;

Do you have sore mouth or a 

sore tongue?

Έχετε ϋλκοσ ςτο 

ςτόμα ό ςτην 

γλώςςα;

Έχετε πόνο ςτο ςτόμα ό 

ςτη γλώςςα;

Αιςθϊνεςτε πόνο ςτο ςτόμα ό 

ςτη γλώςςα ςασ;

NOT-S Αξιολόγηςη NOT-S Αξιολόγηςη NOT-S Αξιολόγηςη NOT-S Αξιολόγηςη
Face at rest Πρόςωπο ςε ηρεμύα. Πρόςωπο ςε ηρεμύα Πρόςωπο ςε ηρεμύα

Watch the picture for one 

minute. Starting now.

Κοιτϊξτε την εικόνα για 

1 λεπτό. Ξεκινόςτε 

τώρα.

Κοιτϊξτε την εικόνα

Asymmetry Αςυμμετρύα Αςυμμετρύα

Deviant lip position
Αποκλύνουςα θϋςη 

χειλιών
Αποκλύνουςα θϋςη χειλιών

 Involuntary movements
Αποκλύνουςα θϋςη 

γλώςςασ
Αποκλύνουςα θϋςη γλώςςασ

Deviant tongue position Ακούςιεσ κινόςεισ Ακούςιεσ κινόςεισ
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Nose Breathing Ειςπνοό από τη μύτη Ειςπνοό από τη μύτη Ειςπνοό από τη μύτη

Close your mouth and take 5 

deep breaths through your 

nose (smell).

Κλεύςτε το ςτόμα ςασ 

και ειςπνεύςτε βαθιϊ 

από τη μύτη 5 φορϋσ.

Κλεύςτε το ςτόμα ςασ και πϊρτε 5 

βαθιϋσ αναπνοϋσ από τη μύτη.

Facial Expressions Εκφρϊςεισ Εκφρϊςεισ Εκφρϊςεισ

Close your eyes tightly.

Κλεύςτε τα μϊτια ςασ 

όςο πιο ςφιχτϊ 

μπορεύτε.

Κλεύςτα τα μϊτια ςασ ςφιχτϊ.

Show your teeth.

Φαμογελϊςτε 

δεύχνοντασ τα δόντια 

ςασ.

Δεύξτε μου τα δόντια ςασ.

Try to whistle (blow). 

Προςπαθόςτε να 
ςφυρύξετε ό να 

φυςόξετε.

Προςπαθόςτε να ςφυρύξετε. (Αν 

δεν μπορεύ: Υυςόξτε)

Masticatory muscle and jaw 

function

Μαςητόρασ Μυσ και 

Λειτουργύα Γνϊθου

Μαςητόρασ Μυσ και 

Λειτουργύα Γνϊθου

Μαςητόρασ Μυσ και 

Λειτουργύα Γνϊθου

Bite hard on your back teeth.
Δαγκώςτε δυνατϊ με τα 

πύςω δόντια ςασ.
Δαγκώςτε δυνατϊ με τα πύςω 

δόντια ςασ.

Open your mouth as wide as 

you can. 

Ανούξτε το ςτόμα ςασ όςο πιο 

πολύ μπορεύτε.

Oral Motor Function

Λειτουργύεσ 
κινητικότητασ 

ςτόματοσ

Λειτουργύεσ 

κινητικότητασ ςτόματοσ

Λειτουργύεσ κινητικότητασ 

ςτόματοσ

Stick out your tongue as far 

as you can.

Βγϊλτε τη γλώςςα ςασ 

όςο πιο ϋξω μπορεύτε.

Βγϊλτε τη γλώςςα ςασ ϋξω όςο 

πιο πολύ μπορεύτε. 

Lick your lips. 
Γλεύψτε τα χεύλη ςασ 

κυκλικϊ
Γλεύψτε τα χεύλη ςασ κυκλικϊ. 

Blow up' your cheeks and 

hold for at least 3 seconds. 

Υουςκώςτε τα μϊγουλϊ 

ςασ και κρατόςτε τον 

αϋρα για τουλϊχιςτον 3 

δευτερόλεπτα. 

Υουςκώςτε τα μϊγουλϊ ςασ 

και κρατόςτε τον αϋρα για 
τουλϊχιςτον 3 δευτερόλεπτα. 

Open your mouth wide and 

say ah,ah,ah [a]!

Ανούξτε το ςτόμα ςασ 

και πεύτε: “α-α-α” [ααα].

Ανούξτε το ςτόμα ςασ και πεύτε 

διακεκομϋνα: /a/ /a/ /a/ 

Speech Ομιλύα Ομιλύα Ομιλύα 
Does not speak. Δε μιλϊει. Ο αςθενόσ δεν μιλϊει. 

Count out loud to ten. 
Μετρόςτε δυνατϊ ωσ το 

10.
Μετρόςτε δυνατϊ από το ϋνα 

μϋχρι το δϋκα.

Say pataka, pataka, pataka
Πεύτε: “πατακα-πατακα-

πατακα”.

Πεύτε /pataka/ /pataka/ /pataka/ 

τρεισ φορϋσ. 
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Τζςτ Απραξίασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


