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متخصص گفتاردرمانی پس از معاینه کودک می تواند تشخیص دهد که 
آیا به درمان نیازاست یا خیر و همچنین در صورت نیاز به درمان، بهترین 

زمان شروع آن را تعیین می مناید. حتقیقات بالینی اجنام شده در سراسر 
جهان، مؤثر بودن برنامه لیدکامب در درمان لکنت زبان کودکان پیش 

	دبستانی را تأیید کرده اند.    

نقش والدین در برنامه لیدکامب بدینگونه است که با مالیمت کودک را 
تشویق می منایند تا در فعالیت های عادی روزمره بدون لکنت زبان حرف 
بزند. والدین در ضمن،  شدت و وخامت لکنت زبان کودک خود را هر 

روز اندازه گیری می منایند. بسیار مهم است که این درمان حتت نظر 
	متخصص گفتاردرمانی صورت گیرد.  

میانگین مدت زمانی که طول می کشد تا لکنت زبان به حداقل رسیده و 
یا کامال درمان گردد، حدود چهار ماه می باشد. البته این فقط بطور 

میانگین بوده و برای کودکان مختلف می تواند کمی کوتاه تر و یا طوالنی 
	تر باشد.  

متخصص گفتاردرمانی نحوه اجرای برنامه لیدکامب را به شما آموزش داده 
و مطمئن می شود که شما آن را به نحوه صحیح اجنام می دهید. شما هر 
هفته یک جلسه درمانی با متخصص گفتاردرمانی در کلینیک خواهید 

	داشت.  

مهمترین مزیت این برنامه درمانی این است که برای کودکان لذت بخش 
	می باشد.  

پس از اینکه لکنت زبان کودک به حداقل رسیده و یا برطرف گردید، 
بخش مهم دیگری از برنامه لیدکامب آغاز می گردد که به آن دوره حفظ 
نتایج درمان می گویند. در طول دوران تقریباً یک ساله این مرحله، شما 

چندین جلسه مالقات  با متخصص گفتاردرمانی خواهید داشت. 
گفتاردرمانگر طی این مرحله به شما آموزش خواهد داد که چه کارهایی 

اجنام دهید تا از بازگشت مجدد لکنت زبان جلوگیری شود. شما می 
بایست  طی این دوره کماکان به شیوه های درمانی ادامه دهید؛ هر چند 

که درمان به شدت دوره پیشین نخواهد بود.  

بهترین زمان برای درمان لکنت زبان در کودکان، بین سنین سه تا پنج سال و ترجیحاً 
حداقل یک سال پیش از شروع مدرسه می باشد. برنامه لیدکامب، برنامه ای برای 

درمان لکنت زبان کودکان این گروه سنی    می باشد که توسط متخصصین آسیب 
شناس گفتار اجرا می گردد. در کشورهای مختلف به متخصصین این رشته، آسیب 

	شناس گفتار و زبان و یا گفتاردرمانگر هم گفته می شود.  

لکنت زبان بسیاری از کودکان، طی دوران پیش دبستانی خودبخود برطرف می 
	گردد؛ اما این بدان معنی نیست که والدین ملزم نیستند بدنبال درمان باشند.  

بسیار طبیعی است که والدین اینگونه کودکان، پرسش هایی در رابطه با لکنت زبان 
فرزند خود داشته باشند و بخواهند بدانند با این مسئله چگونه بایستی برخورد 

منایند. متخصص گفتاردرمانی کسی است که می تواند به این پرسش ها پاسخ دهد. 
هیچگاه از قبل مشخص نیست که لکنت زبان کودک خودبخود برطرف خواهد شد 

و یا اینکه نیاز به درمان پیدا خواهد کرد. بنابراین توصیه ما این است که به محض 
	شروع لکنت زبان، والدین هر چه زودتر به متخصص گفتاردرمانی مراجعه منایند.  

راهنمای برنامه درمانی لیدکامب را می توانید از سایت ”مرکز حتقیقات 
	لکنت زبان استرالیا   Australian	  Stu9ering	  Research	  Center“

ذخیره و دریافت منایید. این راهنما هم برای شما و هم برای گفتاردرمانگر شما 
مفید خواهد بود، زیرا توسط آن می توانید اطمینان حاصل منایید که درمان به 

	طریق صحیح اجنام می گیرد.    

همانطور که در مورد متام انواع مراقبت های پزشکی/درمانی صادق   می باشد، 
اولین و مهمترین قدم برای اجرای برنامه لیدکامب، انتخاب یک متخصص 

گفتاردرمانی مناسب می باشد. طبیعتاً بهترین انتخاب، فردی است که با این 
برنامه کار کرده و در این زمینه جتربه کافی داشته باشد و تبعاً این سوالی است که 
	پاسخ آن را می توانید از متخصص گفتاردرمانی مورد نظر خود جویا گردید.

احتادیه مربیان برنامه لیدکامب همه ساله صدها متخصص گفتاردرمانی را در 
سراسر جهان تعلیم می دهد. شما می توانید از طریق ایمیل با احتادیه متاس گرفته 
و لیست دانش آموختگان احتادیه را که به محل زندگی شما نزدیک تر می باشند 

جویا شوید. لیست آدرس ایمیل متامی اعضای احتادیه در لینک ذیل موجود می 
	باشد.  


