
Telepractice-Τηλεπρακτική 

Η τηλεπρακτική έχει αναγνωριστεί το 2005 από την ASHA (American Speech-Language-Hearing 

Association) ως μια κατάλληλη μέθοδος παροχής υπηρεσιών λογοθεραπείας από απόσταση. Η 

ASHA υποστηρίζει ότι η τηλεπρακτική αποτελεί ένα κατάλληλο μοντέλο παροχής υπηρεσιών για 

τα επαγγέλματα της λογοπαθολογίας και της ακουολογίας. Είναι ένας τρόπος να ξεπεραστούν 

οποιαδήποτε εμπόδια πρόσβασης σε τέτοιου είδους υπηρεσίες είτε λόγω κινητικών δυσκολιών, 

απόστασης ή μη διαθεσιμότητας των ειδικών.  

Η τηλεπρακτική μπορεί να εφαρμοστεί για αξιολόγηση, παρέμβαση, εποπτεία και συμβουλευτική 

προς την οικογένεια – φροντιστές του ατόμου. Πρόκειται για μία απόλυτα σύγχρονη μορφή 

παροχής υπηρεσιών υγείας που αναπτύσσεται ραγδαία παγκοσμίως καθώς δίνει στον 

θεραπευόμενο τη δυνατότητα να ολοκληρώσει ποιοτικά προγράμματα λογοθεραπείας όπου η δια 

ζώσης συνεδρία δεν είναι εφικτή. 

Η συνεδρία πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας ή 

εφαρμογής επικοινωνίας με ήχο και εικόνα (Skype, Viber, Messenger, Hangout, Ζoom, Google 

Teams, κλπ). Το υλικό που χρησιμοποιείται αποστέλλεται από τον λογοθεραπευτή ηλεκτρονικά 

ή ταχυδρομικά από πριν, ώστε να είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Σαφώς μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί επιπλέον υλικό κατά τη θεραπεία, στο οποίο θα έχει άμεση πρόσβαση ο 

λογοπαθολόγος για να μην σπαταλάται χρόνος από τη συνεδρία. Ανά περίπτωση, προτείνεται να 

βρίσκεται στο χώρο ένας συνοδός/ γονέας/ φροντιστής ώστε να βοηθά στον έλεγχο του υλικού 

και να επιλύει τυχόν τεxνικά προβλήματα. Λειτουργεί ωστόσο στην αφάνεια για να μην 

παρεμβαίνει στη θεραπευτική διαδικασία και στη δόμηση της θεραπευτικής σχέσης. 

Η τηλεπρακτική απαιτεί την οργάνωση μιας τυπικής δια ζώσης συνεδρίας λογοθεραπείας ή και 

περισσότερη! Ο θεραπευτής οφείλει να λειτουργεί με τον ίδιο επαγγελματισμό ανεξάρτητα από το 

μέσο το οποίο χρησιμοποιεί για να παρέχει τις υπηρεσίες του. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ακόμη 

και αν δουλεύει από το σπίτι του, ο χρόνος της θεραπευτικής συνεδρίας είναι χρόνος αποκλειστικά 

αφιερωμένος στον θεραπευόμενό του και η οργάνωσή της ακολουθεί τα ίδια πρωτόκολλα με τη 

δια ζώσης θεραπεία. Η αντιμετώπιση του θεραπευτή απέναντι στο είδος της θεραπείας που 

προσφέρει, επηρεάζει την αντίληψη του θεραπευόμενου, ειδικά σε περιπτώσεις παιδιών. Γι’ αυτό 

το λόγο, η προσέγγιση της τηλεπρακτικής με τη δέουσα σοβαρότητα, είναι επιβεβλημένη. 

Η τηλεπρακτική δεν απορρίπτει την ανθρώπινη επαφή αλλά την ενισχύει, όπου εκείνη μοιάζει 

ανέφικτη και αναπροσαρμόζεται στις ανάγκες των θεραπευόμενων, όπως άλλωστε και η 

παραδοσιακή μέθοδος παροχής λογοθεραπείας. Η σύνδεση μεταξύ θεραπευτή και 



θεραπευόμενου, επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας τις ίδιες αξίες αλληλεπίδρασης όπως: προσοχή και 

ενδιαφέρον στο συνομιλητή, ενσυναίσθηση και σεβασμός, αντίληψη των αναγκών και των 

επιθυμιών του άλλου.  

Σε περιπτώσεις παιδιών, η εξοικείωση με την τεχνολογία και η λαχτάρα τους να αλληλεπιδράσουν 

μέσω αυτής της μεθόδου, είναι σημαντικός σύμμαχος. Είναι ένας διαδραστικός τρόπος μέσω του 

οποίου, βρίσκουν περισσότερο ενδιαφέρον να συμμετέχουν.  Πέρα από τα παιδιά, η τηλεπρακτική 

εφαρμόζεται και σε ενήλικες, ακόμη κι αν δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή με ηλεκτρονικά μέσα. Οι 

ενήλικες μπορούν να εκπαιδευτούν και να απολαύσουν τα οφέλη της ποιοτικής λογοθεραπείας 

όπως όλοι. Χρειάζονται ένα άτομο – φροντιστή δίπλα τους να τους καθοδηγεί και να επιλύει 

ζητήματα τα οποία μπορεί να προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.  

Είναι σημαντικό να επιλέγουμε σωστά σε ποιες περιπτώσεις είναι κατάλληλη η τηλεπρακτική ως 

μέθοδος θεραπείας. Δε λειτουργούν όλα τα θεραπευτικά μοντέλα το ίδιο για κάθε άνθρωπο και η 

τηλεπρακτική δεν αποτελεί εξαίρεση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις διαταραχών 

άρθρωσης, φωνολογίας, απραξίας, γλωσσικές διαταραχές, μαθησιακών δυσκολιών, δυσλεξίας, 

διαταραχές ροής, φωνής, γνωστικών διαταραχών, δυσαρθρίας, απραξίας κ.ά. 

Σημαντικές πληροφορίες για εξ αποστάσεως θεραπείες. (με βάση τον ASHA) 

Σε περιπτώσεις ηλεκτρονικής παροχής υπηρεσιών είναι σημαντικό να έχετε υπόψη τα πιο κάτω: 

1. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παροχής υπηρεσιών: Κάποιες προτεινόμενες πλατφόρμες 

τηλεθεραπείας είναι το Zoom, Doxy.me, Skype, Google Teams. Φροντίστε η πλατφόρμα 

που θα επιλέξετε να ακολουθεί τους πιο κάτω κώδικες: HIPAA, GDPR, PHIPA.PIPEDA 

& HITECH.  

2. Κατάλληλος εξοπλισμός: Είναι σημαντικό να έχετε πρόσβαση σε κατάλληλο 

εξοπλισμό, καθώς αυτό είναι το μέσο επικοινωνίας μας.  

 Χρησιμοποιήστε ηλεκτρονικό υπολογιστή με υψηλή ανάλυση κάμερας ή 

εξωτερική κάμερα 

 Χρησιμοποιήστε ηλεκτρονικό υπολογιστή με ήχο εισόδου/ εξόδου.  

 Φροντίστε η σύνδεση του διαδικτύου σας να είναι αρκετά γρήγορη. Πιθανόν το 

ασύρματο διαδίκτυο να μην είναι τόσο γρήγορο όσο με το καλώδιο.  

3. Να βρίσκεστε σε κατάλληλο περιβάλλον: Είναι σημαντικό να υπάρχει το κατάλληλο 

περιβάλλον με σκοπό την προστασία προσωπικών δεδομένων τόσο αυτών που 

αυτοαποκαλύπτει ο θεραπευόμενος, όσο και της θεραπευτικής σχέσης. 



 Χρησιμοποιήστε προσωπικά ακουστικά και μικρόφωνο. Αν δεν έχετε πρόσβαση 

σε ακουστικά, φροντίστε να είστε σε ασφαλές μέρος, όπου δε θα σας ακούει 

κάποιο άλλο πρόσωπο χωρίς την έγκρισή σας.  

 Παραμείνετε σε χώρο όπου δε θα υπάρξει διακοπή για οποιονδήποτε λόγο (π.χ., 

είσοδος ατόμων, διακοπή συνεδρίας).  

 Παραμείνετε σε χώρο όπου θα υπάρχει ησυχία, κατάλληλος φωτισμός  

 Παραμείνετε σε χώρο όπου δε θα υπάρξουν άλλα ερεθίσματα διάσπασης της 

προσοχής σας. 

 Έχετε διαμορφώσει ειδικά το χώρο του τραπεζιού και του υπολογιστή σας ώστε 

να μην χρειαστεί να αλλάζετε το χώρο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. 

4. Γενικές οδηγίες:  

 Εξηγήστε στους γονείς/φροντιστές το ρόλο και την εμπλοκή τους κατά τη 

συνεδρία, την πιθανή επίβλεψη που θα χρειαστεί ή την συμμετοχή τους στο 

χώρο δίπλα με το παιδί τους ή τον έφηβο ή ενήλικα που φροντίζουν. 

 Προετοιμάστε ειδικά σενάρια οδηγιών και κατευθυντηρίων ώστε να μπορεί το 

περιστατικό σας να καταλάβει τι ζητάτε κάθε φορά.  

 Οργανώστε το υλικό σας ανά περιστατικό και κλείστε όλα τα άλλα browsers του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τους φακέλους που δεν θα χρησιμοποιήσετε 

 Μην απασχολείτε τον εαυτό σας με άλλες εργασίες  

 Παραμείνετε μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και μην κινήστε άσκοπα 

 Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε και ακούτε ο ένας τον άλλο 

 Προετοιμάστε και προσυμφωνήστε το χρόνο, τον τρόπο και τη στοχοθεσία που 

θα δουλέψετε με το περιστατικό σας. 

 Προετοιμάστε και προσυμφωνήστε το πως θα αμειφθείτε για τις υπηρεσίες σας. 

Θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες διευθετήσεις για την πληρωμή μεταξύ του 

παροχέα και λήπτη. Είναι σημαντικό να έχετε συμφωνήσει από την αρχή του 

είδους παροχής αυτής της υπηρεσίας όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του 

πελάτη προς εσάς καθώς και τον τρόπο πληρωμής σας. Συνήθως συστήνεται 

όπως η πληρωμή γίνει πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Κάποιες πλατφόρμες 

(π.χ., Zoom, Doxy.me) έχουν την επιλογή για πληρωμή μέσω της ίδιας της 

πλατφόρμας. Άλλες επιλογές είναι η ηλεκτρονική κατάθεση (να δίνονται 

πληροφορίες για τον αριθμό λογαριασμού και swift) ή και μέσα από 

συγκεκριμένες εφαρμογές που επιτρέπουν την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής 



πληρωμής (π.χ., Quick Pay Τράπεζας Κύπρου, Skash, Revolut). Η πληρωμή 

φυσικά μπορεί να γίνει και εβδομαδιαία ή μηνιαία αν θα γίνουν πολλαπλές 

συναντήσεις ή αν το επιθυμεί ο πελάτης.  

5. Προβλήματα στη σύνδεση: Είναι πιθανόν να υπάρξουν προβλήματα στη σύνδεση, 

π.χ. να διακοπεί η σύνδεση κατά την επικοινωνία, να μην υπάρχει καλή σύνδεση ή 

ανάλυση στην επικοινωνία.  

 Μπορείτε να χαμηλώσετε την ανάλυση, ώστε να υπάρχει λιγότερη πιθανότητα 

διακοπής.  

 Μπορείτε να ξαναενωθείτε και να δώσετε χρόνο στην επικοινωνία.  

 Στην έσχατη μπορείτε να αλλάξετε παροχέα για καλύτερα αποτελέσματα. 

6. Απόρρητο: Παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχουν όρια ως προς το βαθμό στον οποίο 

μπορεί να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα όταν χρησιμοποιείτε κάποιο λογισμικό 

τηλεδιάσκεψης, παρόλο του ότι οι προτεινόμενες πλατφόρμες συνάδουν με όλους τους 

πιο πάνω κώδικες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παρότι το διαδικτυακό 

περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία θα παρέχει εμπιστευτικότητα, η 

διεξαγωγή της θεραπείας μέσω ζωντανής σύνδεσης στο Διαδίκτυο δεν δύναται να 

διασφαλίσει πλήρως τη διατήρηση εμπιστευτικότητας.  

Υπενθυμίζουμε ότι τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση επηρεάζουν όλους τους πολίτες. 

Προσπαθήστε να είστε ευέλικτοι με βάση πάντοτε το πρόγραμμα και τις δυνατότητες σας. 

 Δημιουργήστε ένα πλάνο επικοινωνίας με τους εξυπηρετούμενους σας. Ενημερώστε για 

πιθανές αλλαγές στα ραντεβού σας ή τροποποιήσεις στην πολιτική ακυρώσεων σας. 

 Ενημερωθείτε σωστά – αποτελέστε μοντέλο μιας λειτουργικής αντιμετώπισης της 

κρίσης. 

 Αφιερώστε χρόνο να συζητηθούν ανησυχίες και προβληματισμοί των εξυπηρετούμενων 

αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν. 

 Καθοδηγήστε ως προς την αναζήτηση σωστής και έγκυρης ενημέρωσης. Οι ψευδείς 

ειδήσεις, οι διαστρεβλώσεις και ο πανικός αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό τέτοιων 

καταστάσεων. 

 Δώστε έμφαση στη δική σας αυτό-φροντίδα και επικοινωνήστε με συναδέλφους για 

κοινωνική υποστήριξη. 



 Δώστε άμεση και ταχεία εξυπηρέτηση στους γονείς και πελάτες ή/και ασθενείς σας γιατί 

αυτοί σας έχουν τώρα μεγαλύτερη ανάγκη για να τους καθησυχάσετε και να μην νιώθουν 

μόνο, απομονωμένοι και αβοήθητοι.  
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