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Rozdział XIV
Diagnoza i terapia logopedyczna w okresie pandemii
COVID-19 w Polsce

Wprowadzenie
Ograniczenie możliwości stacjonarnego prowadzenia postępowania
diagnostyczno-rehabilitacyjnego w zakresie usług logopedycznych, które było
skutkiem rozpoczęcia masowych zarażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce,
znacznie wpłynęło na sposób i jakość terapii mowy.Wprowadzone w kwietniu
2020 r. restrykcje, ukierunkowane na zmniejszenie liczby zakażeń,
bezpośrednio wpłynęły na częstotliwość i rodzaj podejmowanych oraz
kontynuowanych procesów terapeutycznych. Szczególnie ważnymproblemem
była nagła potrzeba przeorganizowania zajęć z formy stacjonarnej do zdalnej.
Działo się tak w szkołach i poradniach, co wynikało z zaleceń rządowych,
a okresowo także w gabinetach prywatnych. Duże znaczenie miał również
wzrost paniki społecznej, którego efektem było ograniczenie indywidualnych
spotkań z logopedami lub nawet czasowe przerwanie udziału w rehabilitacji
[Stępniak 2021:853].
Celem zarejestrowania zmian, które zaszły od kwietnia do grudnia 2020 r.

w zakresie prowadzenia terapii i diagnozy logopedycznej w Polsce, prze-
prowadzono krótkie badanie ankietowe wśród terapeutów z różnym stażem,
zatrudnionych w różnych ośrodkach. Badanie miało na celu także analizę
i ocenę postaw logopedów wobec sytuacji epidemicznej oraz nakreślenie
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dynamiki zmian nastawienia do tradycyjnych i nowych form prowadzenia
postępowania specjalistycznego.

Metodologia badań
Głównym celem badania było określenie zmian, które pośrednio i bez-
pośrednio wpłynęły na sposoby i jakość prowadzenia diagnoz i terapii
logopedycznych w Polsce w efekcie sytuacji epidemicznej od kwietnia do
grudnia 2020 r. Założenia istnienia tychże różnic wynikało z doświadczeń
praktycznych autora oraz jego obserwacji na branżowych portalach
internetowych. Wśród celów szczegółowych wyróżniono wskazanie dynamiki
postaw logopedów z różnym stażem pracy wobec prowadzenia terapii
w okresie pandemicznym, przytoczenie przykładowych sposobów radzenia
sobie z kontynuowaniem pracy, sygnalizowanie ograniczeń oraz zagrożeń,
wynikających z pracy zdalnej, a także podstawowe zbadanie potencjału
wdrażania terapii zdalnej po ustaniu pandemii w odczuciu logopedów.
Realizacja tych celów była możliwa, dzięki przygotowaniu badania

ankietowego pt. „Badanie funkcjonowania zawodu logopedy w okresie
pandemii COVID-19 w Polsce”, w którym wskazano 22 pytania. Wśród nich
wyróżniono: 12 pytań jednokrotnego wyboru, 7 pytań wielokrotnego wyboru
oraz 3 pytania, wymagające krótkiej odpowiedzi pisemnej. Dwa z nich były
ukierunkowane na identyfikację grupy zawodowej, do której przynależy dany
logopeda (lata doświadczenia oraz rodzaj reprezentowanej placówki),
a pozostałe miały charakter zasadniczy dla badań. W ankiecie znalazły się trzy
pytania podstawowe, dziewięć pytań o terapię głównie zdalną, sześć pytań
o terapię głównie stacjonarną oraz dwa pytania o perspektywy po ustaniu
pandemii. Wszystkie wymagały wiedzy specjalistycznej oraz przynajmniej
podstawowego doświadczenia praktycznego.
Ankietę dystrybuowano za pośrednictwem grup społecznościowych dla

logopedów na portalu facebook.pl oraz za pośrednictwem pracowników
ośrodków, zatrudniających rehabilitantów. Zebrano 55 ankiet, z czego za
poprawnie wypełnione uznano (a tym samym zakwalifikowano do analizy)
54 z nich.
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Celem określenia zainteresowania udziałem w terapii logopedycznej zdalnej
ze strony potencjalnych pacjentów/klientów, przeanalizowano wyniki
wyszukiwania odpowiednio dobranych fraz kluczowych w wyszukiwarce
internetowej google.pl. Najczęściej używanym przez wyszukujących zwrotem
był „logopeda online”, dlatego w prowadzonej analizie posłużono się właśnie
nim. Porównano częstotliwość wpisywania go na terenie Polski od trzeciego
kwartału 2019 r. do końca 2020 r., dzięki czemu możliwa była porównawcza
ocena zainteresowania tego typu usługami przed i po rozpoczęciu pandemii.
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☞Ilustracja 1. Pandemia COVID-19 spowodowała konieczność zaimplementowania usług
telemedycznych w wielu gałęziach medycyny, w tym logopedii. Było to wyzwanie zarówno dla
logopedów, jak ich podopiecznych..
Ilustracja przedstawia wizję świata po roku 2000 oczami XIX-wiecznego artysty Jeana-Marca
Côtégo. Jest to jedna z grafik z serii En L’An 2000wydawanej w latach 1899–1910 na potrzeby
reklamowe firmy tytoniowej (A. S.). Domena Publiczna.



Przedstawienie, analiza i interpretacja wyników badań

Konfrontacja przypuszczeń własnych na temat słuszności
organizacji badania z innymi logopedami
Wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na dynamikę zmian w zakresie
funkcjonowania poznawczego ludzi oraz na wynikającą z nich konieczność
opracowania nowych standardów postępowania medycznego i około-
medycznego określono już na wielu płaszczyznach—w tym na gruncie badań
i opisów polskojęzycznych. Janusz Heitzman zauważył konieczność prze-
organizowania sposobu pracy lekarzy i rehabilitantów, poprzez zastosowanie
odrębnych procedur ukierunkowanych na bezpieczeństwo, przede wszystkim
psychiczne [Heitzman, 2020:196]. Nowe zasady prowadzenia działań
medycznych—w tymprowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej— zostały
określone w dokumencie Fundacji Telemedycznej Grupy roboczej [Naczelna
Izba Lekarska 2020]. Na dalece odmienny charakter prowadzonej rehabilitacji
surdologopedycznej (dział logopedii zajmujący się osobami głuchymi lub
niedosłyszącymi — przyp. red. A. S.) przy zastosowaniu zaleceń, wskazanych
przez NIL zwróciły uwagę Joanna Rostkowska i Dorota Wojewódzka.
Na podstawie badań własnych opisały zalety i wady właściwie prze-
prowadzonej logopedycznej porady telemedycznej, a także określiły ją jako
„równoprawne świadczenie zdrowotne, takie jak osobista, stacjonarna porada
logopedyczna, wykonana w gabinecie” [Rostkowka & Wojewódzka
2020:48–49].
Wymuszona przez pandemię konieczność reorganizacji całego postępowania

logopedycznego, miała odzwierciedlenie w odpowiedziach respondentów.
Pośrednie i bezpośrednie efekty rozwoju COVID-19 w Polsce miało wpływ na
powodzenie rehabilitacji językowej i mowy zdaniem aż 89,5% badanych.
Pozostałym trudno było ocenić tę efektywność, co jak wynika z konfrontacji
odpowiedzi z pytaniem o rejestrowanie postępów podopiecznych,
prawdopodobnie było efektem nieprowadzenia lub tylko okazjonalnego
prowadzenia badań okresowych. Zmiana skuteczności prowadzonych
regularnie zajęć, zdaniem znacznej większości, bo aż 68,4% respondentów,
miała charakter regresji efektów. Ich zdaniem wydolność oddziaływań
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diagnostyczno-terapeutycznych jest niższa względem terapii prowadzonych
przed epidemią wirusa SARS-COV-2. W przypadku charakterystyki oceny
własnej powodzenia w realizacji kolejnych celów rehabilitacyjnych,
uwzględniono tylko odpowiedzi tych osób, które stale prowadzą badania
okresowe swoich pacjentów lub korzystają z komputerowych programów
terapeutycznych, umożliwiających rejestrację postępów/regresji umiejętności
podopiecznych. Okazało się bowiem, że zaledwie 57,9% badanych regularnie
zapisywało efekty pracy, z czego 42,1% robiło to samodzielnie. Aż 21,1%
uczestniczących w badaniu logopedów w codziennej pracy praktycznej nie
posługuje się danymi obiektywnymi, umożliwiającymi ocenę produktywności.
Powodów podkreślonego przez większość badanych spadku skuteczności

terapii logopedycznej w okresie pandemicznym można doszukać się
w odpowiedzi na dalsze pytania — zasadnicze dla pracy.

Terapia zdalna jako wyzwanie dla logopedów i podopiecznych
Prowadzenie skutecznej rehabilitacji mowy, rozumianej za Stanisławem
Grabiasem jako „zespół czynności, jakie przy udziale języka wykonuje człowiek
poznając rzeczywistość i przekazując jej interpretację innym uczestnikom życia
społecznego” [Grabias 1997:10], a więc czynności językowej o wysokim
stopniu zaawansowania i zaangażowania funkcji poznawczych, w warunkach
zdalnych wydaje się ryzykowne. Biorąc pod uwagę komponentę
uwarunkowań społecznych w procesie nabywania i rozwoju języka
u człowieka, można sądzić, iż prawdziwą sztuką jest realizowanie terapii
w formie online — bez bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem [zob.
Grabias 2019:281–287].
Brak czasu do namysłu nad poprawnym przygotowaniem warunków do

prowadzenia działań logopedycznych na odległość był przyczyną wielu obaw
terapeutów – bez względu na ich wiek i staż pracy. 52,6% respondentów
niechętnie przyjmowała pacjentów w formach pośrednich. Wśród nich
wyróżniono głównie osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą, zatrudnione w gabinetach prywatnych oraz poradniach
psychologiczno-pedagogicznych. Dużo chętniej tę formę terapii przyjęli
logopedzi, pracujący w ośrodkach kultury i szkołach podstawowych, którzy
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z nielicznymi przypadkami spośród pozostałych grup liczyli łącznie 31,6%
badanych. Pozostali nie potrafili jednoznacznie określić swojej postawy
i uzależnili ją od przypadków. Wśród czynników różnicujących znalazły się
rodzaj zaburzenia, wiek i stopień samodzielności pacjenta.
Opisywana sytuacja zmieniła się po ośmiu miesiącach. Wówczas liczba

chętnych do prowadzenia działalności logopedycznej w formie zdalnej wzrosła
o 21 punktów procentowych, a jednocześnie stanowiła większość badanych
logopedów. Zarejestrowanie takiego przyrostu w stosunkowo krótkim czasie
może świadczyć o bieżącym przygotowaniu się terapeutów do prowadzenia
zajęć online. Prawdopodobnie wpływ na to miało także otoczenie społeczno-
gospodarcze, obserwacja działań pokrewnych branż, zależności finansowe oraz
oswojenie się z ogólną sytuacją epidemiczną (w tym stopniowe niwelowanie
wiosennego szoku, związanego z pojawianiem się kolejnych przypadków
zakażenia wirusem w Polsce [zob. Heitzman, 2020]). Zmianę podejścia do
prowadzenia diagnozy, rehabilitacji i profilaktyki w formach pośrednich

zaprezentowano na poniższym zestawieniu w formie wykresów słupkowych.
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☞Wykres 1. Różnice postaw w zakresie przyjmowania pacjentów w formie zdalnej
i stacjonarnej na początku pandemii w Polsce oraz w grudniu 2020. Opracowanie własne
na podstawie „Badania funkcjonowania zawodu logopedy w okresie pandemii COVID-19
w Polsce”.



Warto zaznaczyć, iż mimo początkowej niechęci do prowadzenia działań
logopedycznych w formie zdalnej, aż 89,5% badanych zdecydowała się na ich
prowadzenie. Było to efektem odgórnie przyjętych zasad przez placówki,
zaleceń rządowych oraz własnych obaw i przekonań. Zdecydowana większość,
bo niemal 80% respondentów, uzależniła formę realizowania sesji od
jednostki, do której była ona kierowana. Nie wszystkie kierowane przez nich
usługi były prowadzone w formie zdalnej. W przypadkach zatrudnienia
wyłącznie w państwowych placówkach oświatowych zaobserwowano
ograniczenie się tylko do zajęć prowadzonych zdalnie.
Największą skłonność do podejmowania pośrednich działań

logopedycznych zanotowano w obszarze prowadzenia profilaktyki logo-
pedycznej. Konsultacje profilaktyczne oraz porady na temat zdrowego
rozwoju realizacyjnego i językowego dziecka za pośrednictwem Internetu lub
połączenia telefonicznego chętnie wybierało 89,5% badanych. Tym samym
mogli oni ograniczyć liczbę kontaktów bezpośrednich z innymi ludźmi,
stosując się tym samym do zaleceń państwowych. Ponad połowa, bo aż 63,2%
biorących udział w badaniu terapeutów, maksymalizowała swoją aktywność
logopedy zdalnego przy okazji regularnych terapii logopedycznych.
Największą możliwość do prowadzenia zajęć przez Internet stanowiła grupa
pacjentów dorosłych z dyslalią (opóźnienie w przyswajaniu języka) bez
obciążeń dodatkowych. Szanse w tym zakresie wykazała także część dzieci.
Odnotowano wolę wielu logopedów do prowadzenia przez Internet emisji
głosu zdrowego.
Niechętnie podchodzono jednak do odbywania pierwszych spotkań

w relacji pacjent-opiekun-terapeuta w formie zdalnej. Ponieważ diagnoza
logopedyczna jest oparta na wielu czynnikach — w tym na obserwacji
bezpośredniej — niezasadnym wydawało się być prowadzenie jej w sposób
potencjalnie nierzetelny. Jest ona bowiem ważnym punktem nie tylko
w procesie działań logopedycznych, ale także innych działań medycznych,
społecznych, edukacyjnych i zawodowych pacjenta. Na przygotowanie opisu
z przypisaniem kodu ICD w oparciu o spotkanie pośrednie i analizę
przesłanych dokumentów zdecydowało się zaledwie 10% badanych.
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Sytuacja ta wygląda odwrotnie w przypadku diagnozowania stacjonarnego,
na które 94,7% logopedów zdecydowało się wracać do gabinetów.
Oddziaływanie logopedyczne jest zagadnieniem bardzo szerokim.

W związku z tym na przestrzeni ostatnich lat dokonano wielu opisów,
klasyfikacji i standardów, wyróżniających rozmaite zaburzenia mowy i języka
oraz kolejnych typizacji w obrębie każdego z nich [Grabias, Panasiuk, Woźniak
2016:9–12]. Ze względu na różnice charakteru tychże schorzeń i objawów
lingwistyczno-medycznych, sposoby postrzegania nietradycyjnych form
oddziaływań także są inne. Istnieją zaburzenia, których — przynajmniej
w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r., bez uprzedniego dobrego
przygotowania — logopedzi nie zdecydowali się podjąć. Najwięcej tego typu
deklaracji padło przy okazji rozmaitych zaburzeń neurologicznych, których
symptomami lub konsekwencjami są zaburzenia lingwistyczne. 78,9%
ankietowanych wykluczyło możliwość prowadzenia terapii ukierunkowanej
na zwolnienie postępowania neurodegeneracji funkcji językowych u osób
z zaburzeniami mowy w przebiegu demencji. Z pewnością takie podejście jest
uzasadnione, zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki [Domagała,
Sitek 2018].
Drugą najczęściej wskazywaną grupą były zaburzenia mowy w przebiegu

zaburzeń ze spektrum autyzmu. Utrudniony kontakt bezpośredni, będący
jednym z głównych aspektów wymagających terapii logopedycznej, nie może
być pogłębiany poprzez generowanie dodatkowych przeszkód [Błeszyński &
Kaczorowska-Bray 2012]. Są nimi m. in. wyświetlacz na ekranie komputera,
przekształcony dźwięk głośników oraz inne dźwięki pochodzenia
nienaturalnego, które, w przypadku połączenia internetowego lub tele-
fonicznego, często są niezamierzone i nieoczekiwane. Na uwagę zasługują
również problemy osób z zaburzeniami mowy w przebiegu padaczki, na
terapię zdalną których nie zdecydowałoby się 68,4% logopedów.
Niekontrolowana bezpośrednio przez specjalistę, wzmożona aktywacja
neuronów (charakterystyczna dla terapii jakichkolwiek funkcji poznawczych),
przy dodatkowej stymulacji sygnałami sztucznymi (foto- i audio-
stymulatorami) stwarza zagrożenie występowania nagłych, dodatkowych
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wyładowań bioelektrycznych wmózgu. Duża część sygnalizowała obawy także
rehabilitując językowo osoby z niedosłuchem, co zapewne wynika z często
podłączonego sprzętu wspierającego, takiego jak aparaty słuchowe lub
implanty ślimakowe. Przyszłość w tym zakresie wydaje się być bardzo
optymistyczna, ponieważ perspektywicznymi są coraz bardziej zaawansowane
połączenia sztucznych wzmacniaczy dźwięku z maszynami, w tym
z komputerem.
Największe szanse na uzyskanie zdalnej pomocy logopedycznej mają zaś

pacjenci z dyslalią, giełkotem (zaburzenie mowy charakteryzujące się
niezwracaniem uwagi na artykułowanie wypowiedzi — przyp. red. A. S.)
i dysglosją (zniekształcanie dźwiękówmowywskutek nieprawidłowej budowy
anatomicznej — przyp. red. A.S.). Poniżej zaprezentowano szczegółowe
zestawienie odpowiedzi ankietowanych na polecenie „Proszę zaznaczyć te
zaburzenia mowy, w których nie podjęłaby się Pani/ nie podjąłby się Pan
prowadzenie terapii logopedycznej w formie zdalnej”.
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☞Wykres 2. Zaburzenia mowy, których terapii zdalnej nie podjęliby się badani logopedzi.
Opracowanie własne na podstawie „Badania funkcjonowania zawodu logopedy w okresie
pandemii COVID-19 w Polsce”.



Terapia logopedyczna w świetle obostrzeń oraz ograniczenia z
nich wynikające
Prowadzenie diagnozy i terapii logopedycznej w okresie epidemii wymagało
stosowania się do szeregu dodatkowych wymagań i obostrzeń, które nie-
jednokrotnie generowały ograniczenia. Poproszono ankietowanych
logopedów o wymienienie tych, które odnajdywały zastosowanie w ich
gabinetach specjalistycznych. Do najczęściej wyliczanych należały dezynfekcja
gabinetu i pomocy logopedycznych, stosowanie przyłbic oraz ograniczenie
liczby osób w sali zajęciowej. Część badanych poinformowała o prośbach
o opuszczenie gabinetu także opiekunów. Logopedzi, szczególnie
w pierwszych miesiącach pandemii, zwracali uwagę na zachowani dystansu
społecznego, zgodnego z zaleceniami rządowymi. Często było to jednak
niemożliwe, szczególnie w sytuacjach rehabilitowania poprzez kontakt
bezpośredni (w tym stosowanie masażów logopedycznych) lub prowadzenia
zajęć z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i/lub intelektualnie.Wyzwaniem
okazały się także próby terapii osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu.
Standardem w gabinetach logopedycznych, poza płynami do dezynfekcji rąk
oraz przedmiotów, stały się również ustawione na biurku płyty z plexi,
oddzielające prowadzącego i podopiecznego.
Zastosowanie się do zaleceń często jednak ograniczało skuteczność

prowadzonych oddziaływań. Badani logopedzi poinformowali o wielu
problemach metodycznych, które wynikały z przestrzegania obostrzeń
zarówno w czasie realizacji zajęć stacjonarnych, jak i zdalnych. Wśród
najczęściej wymienianych znalazł się brak kontaktu bezpośredniego, który
uniemożliwił wprowadzenie elementów technik manualnych. Masaże
logopedyczne oraz masaże niemowląt, których istotą jest pocieranie naturalną
skórą o skórę, straciły na swoich właściwościach przez konieczność używania
lateksowych rękawiczek. Realizowanie ćwiczeń słuchowych i/lub głosowych
w przyłbicy, która znacznie zniekształca sygnał akustyczny, wymagają
opracowania nowych standardów radzenia sobie z tą sytuacją oraz
dostosowania do niej nowego poziomu akceptowalnego wykonywanych przez
pacjenta ćwiczeń.
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Realizacja zajęć w formie zdalnej to także szereg ograniczeń i utrudnień. Do
najczęściej wskazywanych należało niekontrolowane rozproszenie pacjenta,
którego doświadczyło 84,2% badanych. Niewiele mniej osób musiało radzić
sobie z zakłóceniem połączenia. Połowa logopedów sygnalizowała także
zniekształcenie dźwięku i obrazu oraz niedostosowanie pomieszczenia pacjenta
do terapii logopedycznej lub znajdowanie się w nim osób trzecich podczas
prowadzonych zajęć. Terapia logopedyczna, z racji swojej specyfiki, wymaga
zapewnienia dobrej jakości źródła nadawania i odbioru dźwięków
wzorcowych.
W przypadkach terapii tradycyjnych o to źródło nie było trudno, ponieważ

jest nim zazwyczaj sam logopeda. Odbiór dźwięków emitowanych przez
podopiecznego też nie jest wówczas trudny, ponieważ daje terapeucie pełny
obraz o zniekształceniach i zaburzeniach. Aż 57,9 procentom respondentów
przeszkadzał w pracy niewystarczająco sprawny mikrofon pacjentów, który
uniemożliwiał dokonywanie właściwych ocen słuchowych. Inne kłopoty
wiązały się z niezdolnością lub niewystarczającą umiejętnością obsługi
komputera i/lub komunikatora internetowego przez pacjenta, z którymi
musiało sobie radzić 36,8% logopedów.
Największym problemem w okresie pandemii w 2020 r. Polsce, z punktu

widzenia działań logopedycznych, było okresowe wstrzymanie udziału
w procesie terapeutycznym lub rezygnacja z usług logopedy, które były
motywowane epidemią. Takiego zdarzenia doświadczyło aż 94,7% badanych
logopedów!Decyzja o przerwaniu rehabilitacji mowywystępowała szczególnie
w przypadku dzieci w okresie rozwoju mowy, które mają problemy
o charakterze alalii, ORM, zaburzeń mowy o typie afazji. Może ona
negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny.
Zatrzymanie terapii może także skutkować regresją wypracowanych zmian lub
nieukierunkowanym i niekontrolowanym postępem zaburzeń.

Komunikatory w terapii logopedycznej
Wśród komunikatorów najczęściej wybieranym była wideorozmowa,

prowadzona za pośrednictwem komunikatora Skype. Na tę formę
zdecydowało się 68,4% ankietowanych. W podobny sposób, korzystając
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z możliwości danych wizualnych i fonicznych, kontaktowano się za pomocą
MS Teams (63,2%), Zoom (52,6%), Messenger (31,6%). Tym samym
zarejestrowano wideorozmowę, jako najczęściej wybieraną formę do terapii
zdalnej. Nieliczna część logopedów postanowiła korzystać wyłącznie
z połączeń głosowych. Niezależnie od wybranego komunikatora, procent
respondentów, którzy udzielali porad głosowych, nie przekraczał nigdy 6%.Co
ciekawe, niemal połowa badanych zdecydowała się także na udzielanie
wskazówek za pomocą czatu lub innych form wiadomości pisanych. 47,4%
ankietowanych w ten sposób rozmawiało z podopiecznymi lub ich
opiekunami oraz przekazywało materiały dodatkowe do pracy w domu.
W zakresie potencjału zdalnego prowadzenia terapii logopedycznej po

ustaniu pandemii, badani podzielili się na trzy wyraźnie równe grupy. Część
z nich opowiedziała się za koniecznością powrotu do prowadzenia zajęć
stacjonarnych, kolejnym 31,6% trudno było ocenić perspektywiczność takich
działań. Niewielka przewaga procentowa, bo z poparciem 36,8%
ankietowanych, zauważalna jest wśród osób, które chciałyby rozwoju
telerehabilitacji w Polsce. Wśród grup wiekowych pacjentów, wyraźnie
wyróżniających się potencjałem do udziału w tego typu terapii zdaniem
logopedów, jest grupa osób w wieku 26–35 lat. W drugiej kolejności
(z podobnym wynikiem procentowym około 22,8%) odnotowano grupy
19–25-latków, 15–18-latków oraz 7–14-latków. Mimo możliwości
zaznaczenia dowolnego przedziału wiekowego, nie padły żadne odpowiedzi
spoza przedziału 7–35 lat.

Zainteresowanie terapią logopedyczną online przez pacjentów
i ich rodziny
Celem określenia dynamiki zmian w zakresie zainteresowania usługami
logopedycznymi online, sprawdzono wyszukiwanie najczęściej używanej
w tym celu frazy przez Polaków, którą była „logopeda online” w wyszukiwarce
internetowej google.com. Filtracji podano okres od jesieni 2019 r. do końca
2020 r. Zrzut ekranu z generowanego wykresu zaprezentowano poniżej.
Na wykresie wyraźnie zaznaczył się punkt, odpowiadający drugiej połowie

kwietnia, czyli okresowi szybkiego przyrostu nowych zakażeń w Polsce
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i wdrażania nowych obostrzeń w dziedzinie edukacji i terapii. Obserwuje się
także przyrost wpisów w połowie lipca i regularne wpisy w kolejnych
tygodniach wakacji. Najprawdopodobniej ten nagły wzrost zainteresowania
usługami logopedycznymi online wynikał z chęci ponownego wdrożenia
działań terapeutycznych po długiej przerwie, będącej konsekwencją
z przerwania ciągłości rehabilitacyjnej, którą opisywali logopedzi. Ten przyrost
rozpoczął się 19 czerwca. Kolejny, powakacyjny wzrost wyszukiwań datuje się
na wrzesień, czyli miesiąc rozpoczęcia tak zwanej „drugiej fali koronawirusa”
oraz wiadomości o wciąż zamkniętych placówkach oświatowych. Brak
oczekiwanego dostępu do szkolnych logopedów skutkował poszukiwaniem
nowych rozwiązań przez rodziców. Poziom wyszukiwania możliwości terapii
online utrzymywał się do końca r. 2020 na względnie stałym poziomie.
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☞Ilustracja 2. „Dynamika zmian w zakresie wyszukiwania hasła „logopeda online”
w wyszukiwarce google.com”, zrzut ekranu na podstawie filtracji własnej, źródło:
https://trends.google.pl/trends explore?date=2019-02-09%202020-12-31&geo=PL&q=logopeda%20online



Wnioski
Prowadzenie diagnozy, terapii i profilaktyki logopedycznej w okresie epidemii
było prawdziwym wyzwaniem dla logopedów oraz dla ich pacjentów.
Szczególnie wymagająca była konieczność nagłego przestawienia się na
świadczenie usług w formie zdalnej i zmiany standardów postępowania. Nie
wszyscy logopedzi przyjęli to dobrze, część z nich starała się prowadzić
maksymalnie dużo spotkań stacjonarnych. Wymagały tego od nich charakter
ich pracy, poziom zaburzeń podopiecznych, ich wiek oraz inne czynniki
pośrednio wpływające na decyzje terapeutów. Logopedzi musieli radzić sobie
z wieloma problemami natury technicznej i metodycznej, jednak największym
z nich, który w dłuższej perspektywie może być odczuwany przez pacjentów
i ich rodziny, było okresowe przerywanie ciągłości procesu terapeutycznego
wiosną 2020 r.
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Title: Diagnosis and speech therapy during the COVID-19 pandemic in Poland

Abstract: Conducting speech therapy, supporting language and realization functions during the
COVID-19 pandemic, turned out to be a challenge for many Polish therapists and patients. The sudden
reorganization of educational sessions and the limitation of the regularity of rehabilitation meetings
significantly influenced the level of medical-related services provided. Speech therapists had to develop new
work standards, considering the realities of the epidemic. A questionnaire study was carried out to specify
the changes that directly and indirectly influenced the methods and quality of diagnosis and speech therapy
in Poland. As a result, it was possible to present a report on the standards of speech therapy work in the
epidemic period and the attitudes of speech therapists towards newways of working—also in the context of
various speech disorders.

Keywords: speech therapy, covid-19, teletherapy, telerehabilitation
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