چه کسانی به گفتاردرمانی مراجعه می کننذ؟
گفتاردرمانی يكي از رشتِ ّبي علَم پسشكي در

افرادي كِ داراي اختالالت زير ببشٌذ ،جْت درهبى

شبخِ تَاى بخشي است كِ بِ هطبلعِ ي جٌبِ ّبي

بِ گفتبردرهبًي هراجعِ هي كٌٌذ:

هختلف گفتبر ٍ زببى ٍ تشخيص ٍ درهبى
مرکس توانبخشی اسما

اختالالت هربَط بذاى هي پردازد.
ّرگًَِ اشكبل در ًحَُ گفتبر ٍ يب ًبتَاًي در درك
گفتِ ّبي ديگراى هي تَاًذ هَجب اختالل در
رٍابط اجتوبعي شخص هبتال گشتِ ٍ هبًعي در راُ

 - 1اختالل در روانی گفتار (لکنت و:)...
تكرار يب هكث ،گير يب كشيذُ گَيي
صذاّبّ ،جبّب يب كلوبت در طَل گفتبر.

پيشرفت تحصيلي فرد ٍ در جبهعِ ٍ شكَفبئي

گفتاردرمانی

كبهل تَاًبئي ّب ٍ استعذادّبي ببلقَُ ٍي شَد .ايي
هسبلِ بِ ًَبِ خَد

هَجب صذهبت رٍحي ٍ

عبطفي ٍ رفتبرّبيي ًظيرگَشِ گيري ,پرخبشگري
ٍ … ٍ در ًْبيت تسلسل بْذاشت رٍاًي فرد ٍ
خبًَادُ هي گردد.

 - 2اختالالت تلفظی  :تلفظ غلط صذاّب از
ًظر جبيگبُ تلفظ در دّبى ٍ يب جببجبيي
صذاهای گفتبري ٍ يبعذم تَليذ صذاي
هربَطِ در كلوِ.

اختالالت گفتبر ٍ زببى هتٌَع بَدُ ٍ از كَدكي تب
بسرگسبلي هشبّذُ هي شَد  .گفتبردرهبًگر هسئَل

 - 3اختالالت يادگيری ً :برسبخَاًي كِ بِ

آسيب شٌبسي ،ارزيببي ،هشبٍرُ ٍ درهبى افراد هبتال

صَرت ًبتَاًي ٍ ضعف در خَاًذى

ٍ

هي ببشذ.

ًَشتي هشبّذُ هي شَد.

صَتي ببهٌشبء بيوبري ّبيي هبًٌذ پَليپ،
 - 4اختالالت تکاملی :ايي اختالل در ابعبد
هختلف رشذ كَدك (حركتي ،گفتبري،
رفتبري ٍ رٌّي) هٌجر بِ برٍز بيوبريّبيي

زگيلً ،ذٍل ٍ پركبري تبرّبي صَتي كِ
ببعث آفًَي ،ديسفًَي ،خشًَت صذا ٍ

زير ٍ بوي ًب هٌبسب در گفتبر هي شَد.

هبًٌذ تبخير تكلن ،فلج هغسي ،عقبهبًذگي
در این مرکس  ،درمانگران گفتار و زبان در

رٌّي ٍ اٍتيسن هي شَد.

درمان اختالالت ذکر شده ،از رویكرد هاي
حسي -حرکتي ،ارتباطي ،شناختي-
فراشناختي و زبان شناختي بهره مي گيرند.
 - 5آفازی :حبلتي است كِ فرد در بيبى ،درك
ٍ فْن گفتِّبي ديگراى ٍ ًَشتي هشكل
دارد .علت ايي هشكل در كَدكي صذهِ
بِ هٌبطك زببًي هغس است كِ پيش از تَلذ
در ٌّگبم تَلذ يب در سبلْبي اٍل زًذگي
اتفبق افتبدُ است ٍ در بسرگسبلي آسيب
هغسي كِ در اثر سكتِ ي هغسي ٍ يب آسيب
هستقين بِ سر هيببشذ.

مبهبن حیذری نصرآببدی
کبرشنبس گفتبردرمبنی – کبرشنبس ارشذ مذیریت توانبخشی
مسئول بخش گفتبردرمبنی

 - 6اختالالت صوتی :بِ اختالالت گفتبري
ًبشي از فقذاى حٌجرُ ٍ آسيبْبي آى گفتِ
هي شَد  .اختالل عولكردي در

تبرّبي

