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Θεσσαλονίκη 17/4/2018
Διαβάζοντας πολλές φορές και προσεκτικά το άρθρο της κας Ντάνι Βέργου, που
δημοσιεύτηκε στις 16/4/18 στην Εφ. Συν., προέκυψαν ερωτήματα, που θα θέλαμε
να θέσουμε προς απάντηση από τη συντάκτρια του εν λόγω άρθρου.
1. Σε ποιες επίσημες έρευνες βασίζεται η κα. Βέργου για τα ποσοστά
συχνότητας των αναφερόμενων διαταραχών? Είναι σε θέση να μας
παράσχει τις ακριβείς παραπομπές;
2. Όταν αναφέρεται σε «διαγνώσεις που σαρώνουν τη σύγχρονη Ελλάδα»
μήπως μπορεί να ενημερώσει τους αναγνώστες της, από πού εκδίδονται;
Γιατί οι ιδιώτες θεραπευτές Ειδικής Αγωγής (Λογοθεραπευτές,
Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγοι) δεν έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν επίσημες
διαγνώσεις.
3. Ποιοι, με δηλωτική σαφήνεια, είναι οι «επιστήμονες» που υποστηρίζουν ότι
«οι υπεράριθμες διαγνώσεις κινδυνεύουν να υποκρύπτουν πρωτίστως
οικονομικά κίνητρα»;
4. Αναρωτιόμαστε, αν υπάρχουν συγκριτικές έρευνες πεδίου που να μελετούν
την εξέλιξη παιδιών που δεν μπήκαν στην «περιπέτεια των ειδικών» και
αυτών που ακολούθησαν τελικά μια θεραπευτική παρέμβαση.
5. Υπάρχει λόγος που στο άρθρο αγνοούνται τα διεθνή ορόσημα ανάπτυξης, τα
οποία καθορίζουν τη διάγνωση των διαταραχών που αναφέρει;
6. Όταν αναφέρει ότι οι λογοθεραπευτές αριθμούν 6-7 χιλιάδες και «πίσω από
όλο αυτό υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που θέλει να επιβιώσει» βασίζεται
σε κάποια στοιχεία; Γιατί και η ίδια ανήκει σε μια επαγγελματική ομάδα και η
επιχειρούμενη συνολική σπίλωση της με ανακριβή στοιχεία, θα κρίνονταν το
λιγότερο αντιδεοντολογική και πλήγμα της ελευθεροτυπίας.
7. Γνωρίζει η κα Βέργου, που ασχολείται κυρίως με το ιατρικό ρεπορτάζ, ότι
από το 2012 έχει αφαιρεθεί από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας η
έγκριση αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών, γεγονός που στερεί το
δικαίωμα από τους γονείς παιδιών με διάγνωση «Μαθησιακές Δυσκολίες» να
αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ για τις θεραπευτικές παρεμβάσεις των
παιδιών τους;
8. Τελειώνουμε υποστηρίζοντας, ότι ο σύλλογος μας συμφωνεί με τη δήλωση
ότι «χρειαζόμαστε δημόσιες, δωρεάν και υψηλού ποιοτικού επιπέδου
υπηρεσίες» και προσθέτει ότι χρειαζόμαστε επίσης έναν υγιή ιδιωτικό τομέα,
που θα στηρίζει με τις εισφορές του τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.
Χρησιμοποιώντας τα λόγια του συναδέλφου σας Φώντα Λάδη από το άρθρο του
«η ιστορία της Εφ. Συν.» ότι η εφημερίδα σας «κλήθηκε να καλύψει ένα
Eρμού 57, Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54623
τηλ:2310 265393
www.logotherapia.gr
email : info@logotherapia.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΙΔΙΚ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ( Π.Ε)

ευρύτατο φάσμα της κοινωνίας, που ζητά ανεξάρτητη, πολυφωνική και σε βάθος
ενημέρωση, ουσιαστική έρευνα και ανάλυση κάθε πτυχής της
πραγματικότητας», ζητάμε από την κα. Βέργου να ελέγξει, αν το άρθρο της
υπηρετεί τις αρχές της εφημερίδας της.
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