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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Η άνοιξη είναι η εποχή της αναγέννησης και η πανέμορφη φύση
της Κύπρου μάς δίνει ενέργεια και ελπίδα. Η επαγγελματική
μας κοινότητα συνεχίζει δυναμικά το έργο της και ο ΣΥΕΛ είναι
αρωγός στις προσπάθειες όλων, εκπροσωπώντας το
επάγγελμα στη χώρα μας.
Το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν γεμάτο με πλούσιες δράσεις
όπως η ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τον ΟΑΥ για την
ένταξη μας στο ΓεΣΥ, η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού
προγράμματος για τα μέλη μας ενάντια στον COVID-19, η
Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας, η σύσταση της Επιτροπής
Νέων Επαγγελματιών. Συνεχίζονται οι προσπάθειες και
διαβουλεύσεις με το ΥΠΠΑΝ για την καλύτερη υποστήριξη των
συναδέλφων που εργάζονται στο σύστημα εκπαίδευσης.
Καθώς βάζαμε τις τελικές πινελιές για το έντυπο μας,
ενημερωθήκαμε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πως ο περί
Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
έχει εγκριθεί από την ολομέλεια της Βουλής! Μία σημαντική
πολύχρονη πορεία ολοκληρώνεται μετά από κόπους και
συλλογική εργασία. Θα αφιερώσουμε το επόμενο μας έντυπο
για τη νομοθεσία και τις προεκτάσεις των τροποποιήσεων για
τα μέλη μας και την ανάπτυξη του επαγγέλματος μας.
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Ο ΣΥΕΛ βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών του για την υλοποίηση της αποστολής του.
Οι Επιτροπές Εργασίες συνεισφέρουν ουσιαστικά στο έργο του Συλλόγου μας. Εις ένδειξη
εκτίμησης, το ΔΣ απέστειλε Πιστοποιητικά Αναγνώρισης σε όλα τα μέλη των επιτροπών του για τη
συνεισφορά τους το 2020. Στις επόμενες σελίδες θα δείτε αναλυτικότερα πληροφορίες για τις
δραστηριότητες των Επιτροπών.
Αυτή την χρονική περίοδο διανύουμε το τρίτο κύμα της πανδημίας. Αναμφίβολα, πέραν από τις
πολλαπλές προκλήσεις της πανδημίας, γεννήθηκαν και νέες ευκαιρίες. Η χρήση της τηλεπρακτικής
ως μεθόδου παροχής υπηρεσιών άνθησε και στη χώρα μας. H Επιτροπή Επιμόρφωσης του ΣΥΕΛ
είχε διοργανώσει σχετικό διαδικτυακό σεμινάριο τον Απρίλη του 2020. Επίσης, η Τηλεπρακτική και
οι Ψηφιακές Τεχνολογίες ήταν και η θεματολογία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας που
οργανώθηκε από την ESLA (πρώην CPLOL), στην οποία ο ΣΥΕΛ συμμετέχει ενεργά ως επίσημος
εκπρόσωπος της Κύπρου.
Ο Sars-Cov-2 δημιούργησε μία νέα ομάδα ασθενών. Ως επαγγελματίες υγείας, καλούμαστε να
προσφέρουμε και τις δικές μας υπηρεσίες για τους ασθενείς με COVID-19 που παρουσιάζουν
διαταραχές φωνής, γνωστική έκπτωση και δυσφαγία. Ο ΣΕΥΛ ετοιμάζει δράσεις για τη διαφώτιση
και ενημέρωση του κοινού για τη σημαντική συμβολή του λογοπαθολόγου στην αντιμετώπιση,
θεραπεία και αποκατάσταση ασθενών με COVID-19.
Εκ μέρους του ΔΣ θέλω να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Ο ΣΥΕΛ ανήκει
σε όλα τα μέλη του. Καλούμε όλους όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν να συμμετέχουν ως ενεργά
μέλη επιτροπών και να συνδράμουν στην αποστολή του ΣΥΕΛ που είναι η διασφάλιση, ανάπτυξη
και προώθηση του επαγγέλματος.
Εύχομαι σε όλους υγεία και καλή άνοιξη!
Ενωμένοι πάμε μπροστά!
Φώφη Κωνσταντινίδου, Ph.D., CCC-S, CIBIS
ASHA & ACRM Fellow

Εμβολιασμοί για Covid-19
Μετά από σχετικό αίτημα που στείλαμε στο Υπουργείο
Υγείας για συμπερίληψη των μελών του ΣΥΕΛ στους
εμβολιασμούς των επαγγελματιών υγείας ενάντια στον
Covid-19, λάβαμε τη θετική ανταπόκριση του υπουργείου.
Στις αρχές Μαρτίου εμβολιάστηκαν συνολικά 107 μέλη του
ΣΥΕΛ σε όλες τις επαρχίες.
Έχουν ήδη προγραμματιστεί τα ραντεβού για τη δεύτερη
δόση σε 3 μήνες.
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Σύντομη αναδρομή για το ΓεΣΥ
Η πρόσφατη ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων του ΣΥΕΛ με τον ΟΑΥ για το ΓεΣΥ έχει πίσω της μια αρκετά
μακρά ιστορία. Ο περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος (Ν.89(Ι)/2001) θεσπίστηκε το 2001, ενώ η πρώτη
συνάντηση μεταξύ ΣΥΕΛ και ΟΑΥ ήταν στις 21/3/2008.
Το παρακάτω συνοπτικό σχεδιάγραμμα παραθέτει την πορεία ένταξης της λογοθεραπείας στο ΓεΣΥ.

Διαπραγματευτική Ομάδα*
Α’ Φάση (2008 – 2018)
Εκπρόσωποι ΣΥΕΛ: Μαρία Παφίτη, Λία Χατζηγεωργίου, Σίσυ Φιλιππίδου, Μαρία Χριστοπούλου,
Μαρίνα Λάμπου.
Εκπρόσωποι ΣΕΛ: Άντρη Μιχαηλίδου, Δέσπω Μηναΐδου, Θόη Ασβεστά και Άντρη Ζένιου.
Β’ Φάση (2019 – 2021)
Εκπρόσωποι ΣΥΕΛ: Φώφη Κωνσταντινίδου, Μαριάννα Χριστοδούλου-Ντεβλετιάν, Σκεύη
Φιλίππου και Αστέρω Κωνσταντίνου
* Σύμφωνα με τα αρχεία του ΣΥΕΛ
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ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ!
Η υλοποίηση της Α’ φάσης του ΓεΣΥ τον Ιούνιο του 2019 με την παροχή βασικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας,
αναζωπύρωσε τις διαβουλεύσεις για την υλοποίηση της Β’ φάσης υλοποίησης και την ένταξη των Άλλων
Επαγγελματικών Υγείας (ΑΕΥ). Η έναρξη της θητείας του παρόντος ΔΣ συνέπεσε χρονικά με την εντατικοποίηση
των διαβουλεύσεων ΣΥΕΛ και ΟΑΥ. Οι ακούραστες προσπάθειες των Επιτροπών Υγείας και Ιδιωτών, αλλά και
συμβολή των νομικών και οικονομικών μας συμβούλων είχαν ουσιαστική συνεισφορά στις διαπραγματεύσεις μας
με τον ΟΑΥ. Οι συναντήσεις με τον ΟΑΥ έγιναν τακτικές το 2020, ενώ παράλληλα είχαμε διαβουλεύσεις με
κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και πολλαπλές συναντήσεις με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας στη Βουλή
των Αντιπροσώπων. Οι πληροφορίες που λάβαμε μέσω δύο ερωτηματολογίων από τα μέλη μας για το ΓεΣΥ (Ιούλιο
& Νοέμβριο 2020) βοήθησαν αρκετά στη διαμόρφωση των θέσεων και των προτάσεων μας.
Τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον ΟΑΥ ήταν: 1) ο κατάλογος διαγνώσεων, 2) ο
πίνακας δραστηριοτήτων, 3) η τιμή και βαρύτητα της μονάδας ανά δραστηριότητα, 4) ο ετήσιος προϋπολογισμός,
5) η πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ασθενή, 6) ο χρόνος συνεδριών, 7) οι εργαστηριακές εξετάσεις
(σίτισης/κατάποσης), 8) οι αξιολογήσεις, και 9) οι ειδικότητες γιατρών που παραπέμπουν για λογοθεραπεία.
Ο ΣΥΕΛ είχε ανοιχτή την οδό επικοινωνίας με τακτικές ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την
εξέλιξη των διαβουλεύσεων καθώς και με τη δημιουργία ειδικής σελίδας στο Facebook. Έγινε επίσης εκτεταμένη
ενημέρωση στην ετήσια Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του ΣΥΕΛ στις 5/10/20 και στην έκτακτη ΓΣ στις 2/12/20 που
οργανώθηκε ειδικά για το ΓεΣΥ. Στις συνεδρίες αυτές μας δώσατε ξεκάθαρα το μήνυμα να συνεχίσουμε την πορεία
των διαπραγματεύσεων.
Η ένταξη των ΑΕΥ μεταφέρθηκε από τον Ιούνιο του 2020 στον Δεκέμβριο του 2020, χωρίς όμως την ένταξη των
Λογοπαθολόγων. Σε κρίσιμες περιόδους των διαπραγματεύσεων ο ΣΥΕΛ έκρινε αναγκαία την κοινοποίηση
κάποιων βασικών ζητημάτων στα τοπικά ΜΜΕ, με παρουσίες μελών μας σε τηλεοπτικές εκπομπές και αποστολή
δελτίων τύπου σε ηλεκτρονικές εφημερίδες για καλύτερη ενημέρωση του κοινού και ως μοχλό πίεσης.
Επιπρόσθετα, η άψογη συνεργασία μας με την ηγεσία των εκπροσώπων των ΑΕΥ ήταν επιπρόσθετο πλεονέκτημα
στις διαπραγματεύσεις. Δύναμη μας όμως, ήταν η δικά σας στάση ενότητας η οποία ενδυνάμωσε την
διαπραγματευτική μας ικανότητα.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους έχουν συμβάλει από το 2008 μέχρι και σήμερα, και όλους εσάς για την υπομονή
σας, αλλά και για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει προς τον σύλλογο.
Σύντομα θα διοργανώσουμε διαδικτυακή συνάντηση για ερωτήματα που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών
και χρήση του συστήματος.

Β’ Φάση για τη Μεταρρύθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης
Στις δύο τελευταίες συναντήσεις των Ομάδων Εργασίας του ΥΠΠΑΝ συζητήθηκαν τα
εξής:
• Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον γενικό στόχο της μεταρρύθμισης για την
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και το έργο των θεματικών ομάδων εργασίας
• Ανταλλαγή πληροφοριών για τους θεματικούς τομείς που συζητούνται στις τρεις
ομάδες εργασίας και προτάσεις για σχέδια συστάσεων
•
•
•
•

Τύποι εκπαιδευτικής παροχής και υποστήριξης, στρατηγικής ηγεσίας και διδασκαλίας
Διαδικασίες αξιολόγησης και υποστήριξης, εστιάζοντας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, ηγέτες και
μαθησιακά περιβάλλοντα
Ο ρόλος των κέντρων πόρων
Συζήτηση για τα επόμενα βήματα
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Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος γιορτάσαμε στις 6 Μαρτίου την
Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας η οποία φέτος εγκαινίασε και
τη νέα ονομασία της CPLOL σε ESLA (European Speech Language
Therapy Association).
Φέτος το θέμα ήταν η «Τηλεπρακτική & Ψηφιακές Τεχνολογίες»
κάτι πολύ επίκαιρο στους καιρούς της πανδημίας.
Στις 6 Μαρτίου η ESLA διοργάνωσε το πρώτο πανευρωπαϊκό
διαδικτυακό σεμινάριο για την Τηλεπρακτική στη Λογοθεραπεία
το οποίο μεταδιδόταν ζωντανά μέσω της σελίδας της στο
Facebook.
Επίσης, μέλη του ΣΥΕΛ παρουσιάστηκαν σε ενημερωτικές
τηλεοπτικές και τηλεοπτικές. Το δελτίο τύπου του ΣΥΕΛ
δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ. Επιπρόσθετα, η φοιτήτρια του Τμήματος
Επιστημών Αποκατάστασης Θέκλα Ελ Ριζ δημοσίευσε άρθρο στον
τύπο για την τηλεπρακτική με την έγκριση του ΣΥΕΛ.

Δράση Επιτροπών Εργασίας
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Νέα ιστοσελίδα ΣΥΕΛ – www.speechtherapy.org.cy
Τον Δεκέμβριο του 2020 εγκαινιάσαμε τη νέα μας ιστοσελίδα. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε πιο σύγχρονη
και πιο λειτουργική ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες τόσο των μελών μας όσο και του κοινού που την
επισκέπτεται. Προσθέσαμε νέα στοιχεία, όπως τη βάση δεδομένων των προσωπικών στοιχείων των μελών
μας, την ηλεκτρονική εγγραφή και ανανέωση, τη δημιουργία προφίλ των μελών μας, και την εύκολη
αναζήτηση για λογοπαθολόγο.
Η ιστοσελίδα βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση. Ευχαριστούμε όσους έχετε δώσει την ανατροφοδότησή σας
μέσω του σύντομου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η Επιτροπή Διαφώτισης έχει μελετήσει με προσοχή όλα
τα σχόλια & εισηγήσεις σας και δρομολογούνται αλλαγές και προσθήκες για βελτίωση.

Αποστολή ΣΥΕΛ
Αποστολή
Μέλη

Διοικητικό
Συμβούλιο

Υπεύθυνος
Γραφείου

Ομάδες
Εργασίας

Στόχοι

Σύμφωνα με το Καταστατικό, η κύρια αποστολή του
συλλόγου μας είναι να προωθεί την ανάπτυξη,
πρόοδο και διεύρυνση του κλάδου της
λογοπεδικής, λογοπαθολογίας, λογοθεραπείας
και τη διατήρησή του ως ειδική και ξεχωριστή
επιστήμη. Παράλληλα, προωθεί τη νομική
κατοχύρωση του επαγγέλματος και προωθεί και
φροντίζει τα συμφέροντα των μελών του.
Ο ΣΥΕΛ βασίζεται στην εθελοντική προσπάθεια του
ΔΣ, των Επιτροπών Εργασίας και στη συνεργασία
όλων των μελών του για να επιτύχουμε τους
στόχους μας.

Η Επικοινωνία είναι Δικαίωμα Όλων!

