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Ενημερωτικό 

Δελτίο ΣΥΕΛΚ 
Ενημέρωση Προέδρου  

Σεπτέμβριος 2020  

“Καλή νέα ακαδημαϊκή 

χρονιά!” 

 

Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Α   

1. Νέα ακαδημαϊκή χρονιά 

2. Επιστροφή στα σχολεία 
και χρήση μάσκας 

3. Ένταξη στο ΓεΣΥ 

4. Έντυπο για ανάγκες 
συναδέλφων στο 
δημόσιο 

5. Επιτροπή Νέων 

Επαγγελματιών 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Ο Σεπτέμβρης,  μετά τις διακοπές του καλοκαιριού, είναι ο 
μήνας επανεκκίνησης της ακαδημαϊκής χρονιάς και των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Φέτος, μας βρίσκει 
αντιμέτωπους με πολλές προκλήσεις.  
 
Ανεξάρτητα από τον χώρο επαγγελματικής μας απασχόλησης, 
όλοι ανεξαιρέτως καλούμαστε να προσαρμόσουμε τις 
δραστηριότητες μας και να εφαρμόζουμε με συνέπεια τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα της χώρας μας.  Ως επαγγελματίες 
υγείας που ερχόμαστε σε επαφή με ευάλωτες ομάδες, έχουμε 
ευθύνη να προστατεύσουμε το κοινό αλλά και τις οικογένειες 
μας.  
 
Για τους συναδέλφους που εργάζονται στο ΥΠΠΑΝ, 
υπενθυμίζουμε πως στείλαμε γραπτές οδηγίες στο Υπουργείο 
στις 20/5/2020 και στις 31/8/2020. Στόχος είναι η ενημέρωση 
του Υπουργείου για τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας 
παροχής υπηρεσιών λογοθεραπείας, αναδείχνοντας 
παράλληλα και τη διάθεση μας για συνεργασία. Στο παρόν 
έντυπο παρακαλούμε  τους συναδέλφους να δηλώσουν 
δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουν μέχρι τις 18/9/2020 ώστε 
να συνδράμουμε στην επίλυση τους. 
 
Πρέπει επίσης να επιστήσω την προσοχή όλων μας στον Οδηγό 
Επανεκκίνησης Υπηρεσιών Λογοπαθολόγων (Μάιος 2020). Οι 
διαδικασίες αυτές ισχύουν και είναι σημαντικό να συμβάλουμε 
στο μέγιστο για τη διαχείριση της πανδημίας.  
 

 

Μήνυμα Προέδρου 
Δρ. Φώφη Κωνσταντινίδου 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecdQz2d5c2bPMZUioBadDJhjmotqXQ1P6MLp8KKyTz2OxLGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecdQz2d5c2bPMZUioBadDJhjmotqXQ1P6MLp8KKyTz2OxLGA/viewform
https://www.dropbox.com/s/jtklor0p74m19hr/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CE%9C%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82%20final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtklor0p74m19hr/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CE%9C%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82%20final.pdf?dl=0


 

  

  

 
 
 
 

  

Η χρήση της μάσκας φαίνεται να είναι ένα καυτό θέμα αυτή την περίοδο. 
Όπως έχει τεκμηριωθεί από τους λοιμοξιολόγους, παραμένει βασικό όπλο 
για τη μείωση της εξάπλωσης του ιού σε συνδυασμό με τα άλλα μέτρα 
προστασίας. Ανεξάρτητα από την προσωπική μας πεποίθηση και γνώμη 
αναφορικά με τον ιό, έχουμε ευθύνη να τη χρησιμοποιούμε με βάση τις 
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Ιδιαίτερα στο δικό μας επάγγελμα, όπου 
δε μπορούμε να διατηρήσουμε τα 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των πελατών 
μας και που συχνά γίνονται εκκρίσεις σταγονιδίων από τους πελάτες μας, 
η χρήση της επιβάλλεται.  
 
Αναγνωρίζουμε πλήρως τις δυσκολίες που προκαλεί η χρήση της μάσκας 
ειδικότερα στη λογοθεραπεία. Επισυνάπτονται βοηθητικές εισηγήσεις και 
από τον αντίστοιχο Αμερικανικό οργανισμό, ASHA. Περιλαμβάνονται  
στρατηγικές για τη διαχείριση του χώρου αλλά και ο συνδυασμός μεθόδων. 

Η χρήση της μάσκας 

“Η μάσκα παραμένει 

βασικό όπλο για τη 

μείωση της εξάπλωσης 

του ιού σε συνδυασμό 

με τα άλλα μέτρα 

προστασίας.” 

 

Οι μάσκες με διαφανές παράθυρο που κυκλοφορούν στην αγορά μπορούν να αξιοποιηθούν ως  μέσω φραγμού, 
όπως άλλωστε και οι ρούχινες μάσκες. Εξ όσων γνωρίζουμε όμως, η χρήση τους δεν έχει λάβει έγκριση από 
το ΥΥ. Για διαδικασίες που προκαλούν έκκρισης σάλιου ή σταγονιδίων, μόνο η ΚΝ/Ν 95 είναι η κατάλληλη 
μέθοδος προστασίας.  
 
Όπως αναφέρεται και στο έντυπο της ASHA, σε περίπτωση που κατά την επαγγελματική σας κρίση κρίνετε 
άκρως απαραίτητο να αφαιρέσετε την μάσκα για κάποιο λεπτά κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σας (διότι η 
χρήση της στη συγκεκριμένη περίπτωση παρεμβαίνει με τη θεραπεία σας), θα πρέπει να πάρετε γραπτή 
έγκριση από τον γονέα/κηδεμόνα ή τον πελάτη σας (για ενήλικες) για την αφαίρεση της.   
 
 
 
 

Σελίδα 2 
Ενημερωτικό  
Δελτίο ΣΥΕΛΚ 

https://www.asha.org/Practice/Using-Masks-for-In-Person-Service-Delivery-During-COVID-19-What-to-Consider/?fbclid=IwAR2I9DoPcI_MX0uqK3AN05-GpdGhxnKUou22T7NxgrusAdnwOlBkldtxjMM


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

   
 
 
 

 
 

 
 

 

Σελίδα 3 
Ενημερωτικό  

Δελτίο ΣΥΕΛΚ 

 

“Εφαρμόζοντας τις 

σωστές διαδικασίες, 

ελέγχουμε εμείς την 

πανδημία και όχι αυτή 

εμάς.” 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, για πρώτη φορά μοιραζόμαστε 
τις ίδιες έγνοιες και ανησυχίες με όλους τους άλλους 
συναδέλφους ανά το παγκόσμιο! Είναι σημαντικό να 
λειτουργούμε ως πρότυπο προς τους πελάτες, ασθενείς, 
οικογένειες, συνεργάτες και φοιτητές μας. Είμαι 
σίγουρη πως εφαρμόζοντας τις σωστές διαδικασίες, 

ελέγχουμε εμείς την πανδημία και όχι αυτή εμάς. 

Αναφορικά με το καυτό θέμα του ΓεΣΥ, ο ΟΑΥ έχει θέσει 
την 19η Οκτωβρίου, 2020 ως στόχο για την έναρξη 
παροχής υπηρεσιών από τους λογοπαθολόγους και τους 
άλλους επαγγελματίες υγείας. Εκκρεμούν όμως 
ουσιαστικά βήματα όπως η συνάντηση μεταξύ ΟΑΥ και 
ΣΥΕΛΚ για την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, η 
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας,  καθώς και η 
εγγραφή των λογοπαθολόγων και των άλλων 
επαγγελματιών υγείας στο σύστημα παρόχων. Μόλις 
έχουμε επιπρόσθετες πληροφορίες για τους όρους 
συνεργασίας θα καλέσουμε ολομέλεια του ΣΥΕΛΚ. 
 

Δημιουργία Επιτροπής Νέων 

Επαγγελματιών 
 
Η στήριξη και ανάπτυξη των νέων επαγγελματιών 
αποτελεί στρατηγικό στόχο για το ΔΣ του συλλόγου μας. 
Εδώ θα δείτε το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
δημιουργία Επιτροπής Νέων Επαγγελματιών. 
Απευθύνεται σε συναδέλφους που έχουν ενταχθεί στο 
επάγγελμα τα τελευταία 7 χρόνια. Όσοι ενδιαφέρεστε 
παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας μέχρι τις 
18/9/2020. Η ομάδα θα αποτελείται από μέχρι 7 άτομα 
και θα διατηρηθεί σειρά προτεραιότητας (first come first 
serve).  
 
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ξανά πως ο ΣΥΕΛΚ ανήκει σε 
όλους. Καλούμε συναδέλφους που θέλουν να 
συνεισφέρουν να συμμετέχουν ως ενεργά μέλη 
επιτροπών και να συνδράμουν στον στόχο του ΣΥΕΛΚ που 
είναι η διασφάλιση, ανάπτυξη και προώθηση του 
επαγγέλματος.  
 
Εύχομαι σε όλους καλό μήνα και καλό φθινόπωρο! 
 
Φώφη Κωνσταντινίδου, Ph.D., CCC-S, CIBIS 

ASHA & ACRM Fellow 

 

Ένταξη στο ΓεΣΥ 

Σύλλογος Εγγεγραμμένων 

Λογοπαθολόγων  
Ανδρέα Δημητρίου 30 Α , Στρόβολος 2024  
Λευκωσία, Κύπρος  
E-mai l:  info@speechtherapy.org.cy  
www.speechtherapy.org.cy  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqp5e8fgh8Qy21R9yl_Y6tLtUDYEI2Ea6I9_g4jaCBWAgdyQ/viewform
mailto:info@speechtherapy.org.cy
http://www.speechtherapy.org.cy/

