
Μήνυμα πρόεδρου μέσω email στις 8/1/21 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι Χρόνια Πολλά! 
 
Η καινούργια χρονιά μας βρίσκει πάλι αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις που πηγάζουν από την πανδημία.  
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, μπορούμε να μεταφέρουμε τα ακόλουθα προς τα μέλη μας: 
 

1. Οι υπηρεσίες μας δεν έχουν ανασταλεί για την περίοδο 10/1/2021 – 31/1/2021. Δείτε το σημείο #28 σε αυτό τον 
σύνδεσμο.  

2. Μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες στον χώρο διαμονής του ασθενούς αν αυτό κρίνεται θεμιτό 
για τον ασθενή (δείτε #7 στον ίδιο σύνδεσμο).  

3. Οι πελάτες/ασθενείς/οικογένειες που λαμβάνουν υπηρεσίες και θα προσέλθουν στον χώρο εργασίας σας, θα 
πρέπει να έχουν μαζί τους ένα έντυπο με τις πληροφορίες της συνεδρίας σας. Επισυνάπτεται έντυπο που 
μπορείτε να αξιοποιήσετε. Εναλλακτικά θα πρέπει να στέλνετε sms με την ημέρα, ώρα και χώρο και λόγο του 
ραντεβού σας.  

4. Φαίνεται επίσης πως οι ασθενείς θα πρέπει να στέλνουν sms για την διακίνηση τους προς τον χώρο σας. Δείτε 
το σημείο #4 του ίδιου συνδέσμου. Το ίδιο sms θα ισχύει τόσο για την μετάβαση προς όσο και από τον χώρο σας.  

5. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ισχύει και το σημείο #5 όπου σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται το sms.  
6. Για τη δική σας μετακίνηση, θα πρέπει να έχετε το αντίστοιχο έντυπο που χρησιμοποιούσαμε στην πρώτη φάση 

της πανδημίας και παραδείγματα υπάρχουν στο τέλος της ίδιας ιστοσελίδας-συνδέσμου. 
 
Εξυπακούεται πως θα πρέπει να τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Επισυνάπτεται το έντυπο του ΣΥΕΛ με 
οδηγίες λειτουργίας οι οποίες δεν έχουν αλλάξει από τον Μάιο του 2020. Έχουμε ήδη καταργήσει χώρους αναμονής, 
εφαρμόζουμε τηλεπρακτική όπου είναι δυνατό και γίνεται η τακτική απολύμανση χώρων. Επίσης, δεν διεξάγονται 
ομαδικές θεραπείες.  
 
Επιπρόσθετα, το ΔΣ εισηγείται τη συχνή (εβδομαδιαία) εξέταση των λογοπαθολόγων αξιοποιώντας τα δωρεάν rapid test 
που υπάρχουν σε όλες τις επαρχίες. Αυτός είναι ένας βασικός μηχανισμός εντοπισμού κρουσμάτων και διαχείρισης της 
διασποράς του ιού που συνάδει με την ευθύνη μας ως επαγγελματίες υγείας. Έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας 
να μας εντάξει στο πρόγραμμα εμβολιασμών αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση. Τα δωρεών σημεία των rapid test 
ανακοινώνονται καθημερινά στο Pedianews και σε άλλες ηλεκτρονικές ιστοσελίδες.  
 
Συνάδελφοι, η κατάσταση με την πανδημία πιέζει τις αντοχές μας σε όλα τα επίπεδα. Ο ΣΥΕΛ έχει σκοπό να ενημερώνει 
και να στηρίζει τα μέλη του. Αν υπάρξουν καινούργιες πληροφορίες ή ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας θα σας 
κρατούμε ενήμερους.  
 
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και υπομονή,  
 
Φώφη Κωνσταντινίδου 

 
Fofi Constantinidou, Ph.D., CCC-S, CBIS 
ASHA and ACRM Fellow 
Professor of Language Disorders and Clinical Neuropsychology, University of Cyprus 
President, Cyprus Association of Registered Speech Language Pathologists 
Office/voice: +357 22 66 0611 
Email:  PresidentSLP@outlook.com 
URL: https://www.speechtherapy.org.cy/ 
 

https://m.kathimerini.com.cy/gr/kypros/pos-tha-ginontai-oi-metakiniseis-kai-poies-einai-oi-exaireseis
https://paideia-news.com/anakoinoseis-vouli/2021/01/07/simeia-deigmatolipsias-gia-elegxo-me-rapid-tests-tin-paraskeyi-8-ianoyarioy/
https://www.speechtherapy.org.cy/
mailto:PresidentSLP@outlook.com
https://www.speechtherapy.org.cy/

