
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ. ΔΡΑΣΕΙΣ. ΣΤΟΧΟΥΣ.

Σκοπός:

- προώθηση της επιστήμης μας ως μία από τις επιστήμες που

υπηρετούν τον ΑΝΘΡΩΠΟ

- δημιουργία ενός χώρου ανταλλαγής και προώθησης νέων

πληροφοριών και επιστημονικών δεδομένων στον τομέα της

δυσφαγίας βασιζόμενες σε ερευνητικά αποδεδειγμένες μεθόδους

ή σε βασικές θεωρητικές αρχές

- πληρέστερη ενημέρωση λογοθεραπευτών/

ασθενών/φροντιστών/ιατρικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων για

τις εξελίξεις/δικαιώματα στον τομέα των διαταραχών

σίτισης/κατάποσης σε ενήλικες και παιδιά

- δυναμική συμμετοχή των μελών της ομάδας σε εσωτερικά και

εξωτερικά συνέδρια επιστημονικού ενδιαφέροντος: προφορικές ή

αναρτημένες ανακοινώσειςΟμάδα ειδικού 

ενδιαφέροντος δυσφαγίας



ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ. ΔΡΑΣΕΙΣ. ΣΤΟΧΟΥΣ.

- συνεχής επιμόρφωση των λογοθεραπευτών πάνω στον τομέα

των διαταραχών σίτισης/κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες:

ημερίδες, σεμινάρια, διαδραστικά εργαστήρια, εκπόνηση

ενημερωτικών φυλλαδίων

- οργάνωση μετάφρασης συγκεκριμένων εργαλειών

αξιολόγησης και θεραπείας για τη δυσφαγία στην

Ελλάδα για τα μέλη του ΣΕΛΛΕ και συγκέντρωση υλικού για

τη στάθμιση υπό την αιγίδα του ΣΕΛΛΕ

- οργάνωση σταδίων για την κατάρτιση των μελών στη

δυσφαγία και την πορεία για πιστοποιημένη κλινική εμπειρία.

Ομάδα ειδικού 

ενδιαφέροντος δυσφαγίας
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ομάδα ειδικού 

ενδιαφέροντος δυσφαγίας



Ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για τη 

δυσφαγία



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ 

ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΣΦΑΓΙΑ

Ομάδα ειδικού 

ενδιαφέροντος δυσφαγίας



Προώθηση νέων πληροφοριών και επιστημονικών 

δεδομένων (evidence based practice) στον τομέα της 

δυσφαγίας

Ομάδα ειδικού 

ενδιαφέροντος 

δυσφαγίας



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ερωτηματολόγια

Ομάδα ειδικού 

ενδιαφέροντος δυσφαγίας

11/2015 – 155 απαντήσεις

Εργαλεία Ανίχνευσης 

ή/και Αξιολόγησης των 

Διαταραχών Σίτισης, 

Πόσης και Κατάποσης 

(Δυσφαγίας) –

Λογοθεραπευτές

01/2019 – 420 απαντήσεις

Η γνώση των 

λογοθεραπευτών για τις 

διαταραχές σίτισης στις 

Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος – ΔΑΦ

– Λογοθεραπευτές

02/2019– 50 απαντήσεις

Ερωτηματολόγιο για τη 

Λογοθεραπευτική

Παρέμβαση και 

Θεραπεία Της 

Δυσφαγίας στους 

Ενήλικες



Ερωτηματολόγιο

Αξιολόγηση 
ενήλικες

Σίτιση ΔΑΦ Θεραπεία 
Ενήλικες

Πόσα χρόνια ασκείτε το 
επάγγελμα του 

Λογοθεραπευτή;
5-10 1-5 1-5

Πόσα χρόνια ασχολείστε με τη 
Δυσφαγία (ΔΑΦ);

1-5 1-5 1-5

Ποια είναι η κατάρτισή σας 
στη Δυσφαγία;

70% κλινική
εμπειρία και 

σεμιν/κή
εκπ/ση

60% κλινική
εμπειρία και 

σεμιν/κή
εκπ/ση

85% 
σεμινάρια

Πού παρακολουθείτε ασθενείς 
με Διαταραχές Σίτισης, Πόσης 

και Κατάποσης (Δυσφαγία);

50% ιδιωτικά 
και κατ’οίκον

70% 
κατ’οίκον

Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων



Ερωτηματολόγιο

Αξιολόγηση 
ενήλικες

Σίτιση ΔΑΦ Θεραπεία 
Ενήλικες

Ποιος κάνει την παραπομπή 
για να δείτε έναν ασθενή/παιδί 

ΔΑΦ;
80% ιατρός

72% 
οικογένεια

85% ιατρός

Με ποιες ειδικότητες 
συνεργάζεστε κατά τη 
διαχείριση δυσφαγίας;

80% ιατρός

98% Ε/Θ, 
60% 

παιδοψυχία
τρος

50% 
φυσίατρος

και 57% 
νευρολόγος 

(συχνά), 
50% ΩΡΛ 
(πάντα)

Τα εργαλεία που 
χρησιμοποιείτε για 

αξιολόγηση δυσφαγίας/δ. 
σίτισης είναι:

95% 
ανεπίσημα

85% 
ανεπίσημα

60% 
ανεπίσημα



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ

Δημιουργία μίας ειδικής διαμορφωμένη πλατφόρμα όπου
τα μέλη μας θα έχουν τη δυνατότητα (με ανάλογο
αντίτιμο) να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια
βιντεοσκοπημένα.

Ομάδα ειδικού 

ενδιαφέροντος δυσφαγίας



Facebook

Hellas SIG Dysphagia - ΟΕΕ Δυσφαγίας ΣΕΛΛΕ

https://www.facebook.com/Hellas-SIG-Dysphagia-%CE%9F%CE%95%CE%95-

%CE%94%CF%85%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-

%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%95-593040327513073

Twitter

Hellas_SIG_Dysphagia

https://twitter.com/Gr_Dysphagia?fbclid=IwAR3inzdqcVjkb7uaDD50K1anVWIibXnR

AGeS5kswDSfMjeT8oObO9JFJALM

Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.

http://www.selle.gr

https://www.facebook.com/Hellas-SIG-Dysphagia-%CE%9F%CE%95%CE%95-%CE%94%CF%85%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%95-593040327513073
https://twitter.com/Gr_Dysphagia?fbclid=IwAR3inzdqcVjkb7uaDD50K1anVWIibXnRAGeS5kswDSfMjeT8oObO9JFJALM
http://www.selle.gr/

