
 

Συγκεντρωτικό έντυπο για τον 

COVID-19 

 Απρίλιος 2020  

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Έχουμε εμπλουτίσει το έντυπο με επιπρόσθετους χρήσιμους συνδέσμους στους οποίους μπορείτε να 
βρείτε ανακοινώσεις, πληροφορίες και επαγγελματικό υλικό σε σχέση με τον Covid-19. Στόχος μας είναι 
να εμπλουτίζουμε τις πληροφορίες καθώς γίνονται διαθέσιμες και παράλληλα να συνεχίσουμε να τις  
αναρτούμε στην σελίδα μας στο Facebook για άμεση ενημέρωση. 

 

Γενικές Πληροφορίες / Ανακοινώσεις Διεθνών Οργανισμών για την Πανδημία 

Παγκύπριος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 

European Centre for Disease Prevention and Control 

Υπουργείο Υγείας και Κρατικοί και Δημόσιοι Φορείς  

Η εξάπλωση του COVID-19 στην Κύπρο-(ΝΕΟ) 

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών-Πληροφορίες και έντυπα διακίνησης  

Υπουργείο Υγείας 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

Ενημερώσεις για θέματα εκπαίδευσης 

Οικονομικά Θέματα 

Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών 

Ανακοινώσεις Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Ηλεκτρονικό έντυπο για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα και αυτοτελώς εργαζόμενους 

 

 

 

 STORY HEADLINE 
Story Subline 

For this side panel, include a few highlights for 
another story or some type of event you want 
to highlight.  Highlight a teacher of the 
week/month, or a student/athlete of the 
week/month. 

Share with the audience what else is further in 
the document.  Are there school events 
coming up?  Is there a band concert or 
sporting event that the audience should know 
about? 

You can start a story here and continue it on 
another page in the newsletter if it pushes 
longer than this space allows.   

Make the newsletter your own! 

 

 

https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%95%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD-Association-of-Registered-SLP-Cyprus-635911016513554/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
https://covid19.ucy.ac.cy/
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/dmlannouncements_gr/dmlannouncements_gr?OpenDocument
http://enimerosi.moec.gov.cy/
http://mof.gov.cy/gr/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/mlsi29_gr/mlsi29_gr?OpenDocument
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea006Servlet


 

 

 

Στήριξη Ασθενών – Υπηρεσίες Λογοθεραπείας  

Οδηγός για άτομα τρίτης ηλικίας και χρήσιμες πληροφορίες για οικογένειες (ΝΕΟ) 
 
Υπηρεσίες σε ασθενείς με δυσφαγία εν καιρώ COVID-19 (NEO) 
 
Σεμινάριο για τηλεπρακτική για λογοπαθολόγους από ΣΥΕΛΚ (ΝΕΟ) 
 
Search Engine για άρθρα που αφορούν την αποτελεσματικότητα της τηλεπρατικής στη λογοθεραπεία (search: 
Telepractice) (ΝΕΟ) 
 
Επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία σε ασθενείς με κορωνοϊό στα ελληνικά 
 
Προσωπική προστασία Λογοπαθολόγων για παροχή υπηρεσιών εν καιρώ πανδημίας 

 
Τι είναι ο Κορωνοϊός για άτομα με αφασία στα ελληνικά 

Παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως-American Speech Language Hearing Association 

Χρήση Zoom με άτομα που έχουν άνοια (αγγλικά) 

Οδηγός χρήσης Zoom για άτομα με αφασία (αγγλικά) 

ACRM Pandemic Seminar Series (δωρεάν και γίνεται βιντεογράφηση για μετέπειτα πρόσβαση) 
 

 

Ψυχική Υγεία-Αυτοπροστασία 

 Επιπτώσεις του COVID-19 στην Ψυχική Υγεία και Στρατηγικές Αυτοφροντίδας (ΝΕΟ) 
 
Αντιμετώπιση των συναισθηματικών προβλημάτων που προκαλεί η πανδημία και ψυχολογική ενδυνάμωση 
 
Αλλαγή συμπεριφορών που μπορεί να βοηθήσουν στην αυτοπροστασία 
 
Ψυχολογική Στήριξη ασθενών και του κοινού από Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του ΥΥ 
 
 

 

 

 

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να ενημερωθείτε για τις 
ενέργειες του ΣΥΕΛΚ μέχρι στιγμής καθώς και για τα διάφορα 
κυβερνητικά τηλέφωνα επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση του 

κοινού σε θέματα που αφορούν τον COVID-19. 

https://ucy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/can_ucy_ac_cy/ERH8a4eIVMFBk5GfaXxkbtYBAKMjN5QDJ5Yf4DsWQphLpg?e=tM5ErK
https://www.youtube.com/watch?v=k7xzjOdllm4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3cggmPo7C6eH67dxT9jJM4XKWAJHSL_oaLxoacYr8orJBY-N0-nE7DRZk
https://eu-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/0447913125ef4b68b90fa3d457c8f037
http://speechbite.com/speechbite/search/articlesearch
http://speechbite.com/speechbite/search/articlesearch
https://ucy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/constaf_ucy_ac_cy/EWUBV6JC1iFCn4S1y5SW1aIBlRflthQMjfmCwu612IVHeQ?e=URGiVg
https://ucy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/constaf_ucy_ac_cy/ES3WSQnacqpOsIJOmFmB6A8Bm-PbOY6glq06PGA9Uj4LOw?e=afjzxY
https://ucy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/constaf_ucy_ac_cy/EXPbB_sn90NJuKGvzNEjBJoB-dHquAIzmNRR_8AKT0xYeg?e=Vqv8gc
https://www.asha.org/About/Telepractice-Resources-During-COVID-19/
https://www.youtube.com/embed/ilK0WAS3Kt4?fbclid=IwAR0LwZcqzzZGvDyRU1SDCtq21r0NJIoQlRYuVNTa2w6xIilkuMgGNLuNZdE
https://www.aptus-slt.com/post/zoom-aphasia-guide?fbclid=IwAR1b0iVJqf1-i-N8_-5ob27sWCtCGzZSmg0a-ZOlpry3jGwNsIi7zq_db48
https://acrm.org/resources/coronavirus-pandemic/acrm-pandemic-webinar-series/
https://www.youtube.com/watch?v=r1-6cTH0DFw&feature=share&fbclid=IwAR2ugMbk2icXzq9-dSkcuQ67sxWQ-etTZA6LxfPOplF_WWlZvpL_hUnwUNc
https://ucy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/constaf_ucy_ac_cy/ERtex40t-mJIi_m3XEXaZqgB83RkdcD5h3eo5H-RetlwFw?e=tazKEp
https://ucy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/constaf_ucy_ac_cy/ERtex40t-mJIi_m3XEXaZqgB83RkdcD5h3eo5H-RetlwFw?e=8smdWg
https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=12981#flat


 

 

Ενέργειες ΣΥΕΛΚ μέχρι 
στιγμής… 
 

Επιπρόσθετα με τις πληροφορίες που παρείχαμε στο 
προηγούμενο μας ενημερωτικό έντυπο, το ΔΣ 
συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση 
που έχει προκληθεί με την επιδημία. Αναγνωρίζουμε 
πως η νόσος COVID-19 έχει δημιουργήσει μία νέα 
ομάδα ασθενών με προβλήματα διαταραχών 
επικοινωνίας και κατάποσης. Επιπρόσθετα, η νόσος 
αλλά και η κατάσταση που προκύπτει λόγω της 
φυσικής αποστασιοποίησης, επιβαρύνει περαιτέρω 
άτομα με υφιστάμενα  ιατρικά προβλήματα. Ασθενείς 
με νευοαναπτυξιακές, νευρολογικές και ψυχιατρικές 
διαταραχέςκαι που αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνουν τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες λόγω των κανόνων φυσικής 
αποστασιοποίησης, προβλέπεται πως θα 
αντιμετωπίσουν  επιπρόσθετα θέματα υγείας. 
Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στα σοβαρά 
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που 
προκαλούνται.  Ως επαγγελματίες υγείας 
καλούμαστε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προκύπτουν.  

 

 

Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους άλλους 
επαγγελματικούς συλλόγους για την κατάρτιση ενός 
ενιαίου μετώπου. Επιπρόσθετα, ως μέλη της 
μεγαλύτερης Ευρωπαϊκής οικογένειας στα πλαίσια 
της συνεργασίας μας με τη CPLOL, είμαστε σε 
επικοινωνία για τις δράσεις των άλλων χωρών οι 
οποίες συνάδουν και με τις δικές μας πρακτικές. 

Η τηλεπρατική αξιοποιείται αυτή την περίοδο στην 
προσπάθεια όλων να συνεχίσουν να παρέχουν 
υπηρεσίες όπου είναι εφικτό. Αναμένεται πως η 
μέθοδος αυτή θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να 
αξιοποιείται και μετά την οξεία φάση της πανδημίας. 
H Επιτροπή Επαγγελματικής Επιμόρφωσης του 
ΣΥΕΛΚ έχει διεξάγει με μεγάλη επιτυχία  δύο 
δωρεάν ενημερωτικά σεμινάρια, το πρώτο για 
λογοπαθολόγους και το δεύτερο για άλλους 
επαγγελματίες υγείας τα οποία είναι  διαθέσιμα για 
παρακολούθηση. Τις θερμές ευχαριστίες μας στους 
συναδέλφους για αυτή τη σημαντική προσφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχόμαστε υγεία σε όλους και Καλή Ανάσταση!  

#μένουμεσπίτι #stayhome. 

https://eu-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/0447913125ef4b68b90fa3d457c8f037
https://eu-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/load/6016a10f4e6642f8b8141f809d31898d


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Another 
Headline 
Here 

 

 

Τηλεφωνική υποστήριξη 
κοινού από Υπηρεσίες 

Ψυχικής Υγείας ΟΚΥΠΥ 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/1042020_i2.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/1042020_i2.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/1042020_i2.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/1042020_i2.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/1042020_i2.pdf

