
 

Συγκεντρωτικό έντυπο για τον 

COVID-19 

 Μάρτιος 2020  

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στο παρόν έντυπο έχουμε συγκεντρώσει 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 Φορείς  

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 

Στήριξη Ασθενών,  Υπηρεσίες Λογοθεραπείας και Αυτοφροντίδα 

Τι είναι ο Κορωνοϊός για άτομα με αφασία στα ελληνικά 

Επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία σε ασθενείς με κορωνοϊό στα ελληνικά  

Patient Provider Communication 

Παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως-American Speech Language Hearing Association 

Χρήση Zoom με άτομα που έχουν άνοια (αγγλικά) 

 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://www.pio.gov.cy/coronavirus/
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/dmlannouncements_gr/dmlannouncements_gr?OpenDocument
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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
https://ucy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/constaf_ucy_ac_cy/EXPbB_sn90NJuKGvzNEjBJoB-dHquAIzmNRR_8AKT0xYeg?e=Vqv8gc
https://ucy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/constaf_ucy_ac_cy/EWUBV6JC1iFCn4S1y5SW1aIBOE2vfJPfQ8D2IdrlKUDlLg?e=IWgpjT
https://www.patientprovidercommunication.org/
https://www.asha.org/About/Telepractice-Resources-During-COVID-19/
https://www.youtube.com/embed/ilK0WAS3Kt4?fbclid=IwAR0LwZcqzzZGvDyRU1SDCtq21r0NJIoQlRYuVNTa2w6xIilkuMgGNLuNZdE


 
Προσωπική προστασία Λογοπαθολόγων για παροχή υπηρεσιών εν καιρώ πανδημίας 

 
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) 

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

Ενέργειες ΣΥΕΛΚ μέχρι 
στιγμής… 
 

Το ΔΣ μετά από έκτακτη συνεδρίαση του στις 
15.3.2020 και σε συντονισμό με τις επιτροπές 
Ιδιωτών και Υγείας του ΣΥΕΛΚ, έστειλε εισήγηση 
προς τα μέλη του όπως αναστείλουν τις εργασίες 
τους που απαιτούν τη φυσική παρουσία τους με 
πελάτες και οικογένειες εκτός των περιστατικών των 
οποίων η αξιολόγηση και παροχή υπηρεσιών 
θεωρείται ιατρικά απαραίτητη. Αυτή η εισήγηση έγινε 
με γνώμονα την έλλειψη συγκεκριμένων οδηγιών εκ 
μέρους της κυβέρνησης για το επάγγελμά μας και 
στα πλαίσια της κοινωνικής μας ευθύνης για 
προστασία του κοινού και των μελών μας. 

Επιπρόσθετα, στις 16.3.2020 στείλαμε επιστολή στο  
Υπουργείο Υγείας, ως το αρμόδιο υπουργείο,  
επεξηγώντας την κατάσταση και ζητώντας να δοθούν 
σαφείς οδηγίες αν οι λογοπαθολόγοι θα πρέπει να 
συνεχίσουν να παρέχουν μη ιατρικά απαραίτητες 
υπηρεσίες εν καιρώ πανδημίας. Είμαστε σε συνεχή 
επικοινωνία με το υπουργείο και μέχρι στιγμής δεν 
έχουν δοθεί εντολές για αναστολή υπηρεσιών.  

Αναγνωρίζοντας πως ο κύκλος εργασιών έχει 
επηρεαστεί σημαντικά για τουλάχιστον το 50% των 
μελών μας που είναι ιδιώτες, στις 18.3.2020  
στείλαμε επιστολές στα Υπουργεία Οικονομικών και 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ζητώντας τους να παρέχουν  τα κατάλληλα μέτρα 
στήριξης. 

 

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. 

H Επιτροπή Επαγγελματικής Επιμόρφωσης του 
ΣΥΕΛΚ θα διεξάγει ενημερωτικό σεμινάριο για την 
εφαρμογή Τηλεπρακτικής στη Λογοθεραπεία για 
τους συναδέλφους που εξετάζουν εναλλακτικές 
μεθόδους παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες 
εδώ. 

Καθώς πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες τις  
αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας στο Facebook για 
άμεση πρόσβαση. 

Τέλος, θέλουμε να ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη μας 
να εμπλακούν σε εθελοντική προσφορά προς την 
κοινωνία καθώς χρειάζεται τη στήριξή μας. Στόχος 
είναι να συνεργαστούμε με τον Επίτροπο 
Εθελοντισμού η/και άλλους επίσημους φορείς.  Αν 
υπάρχει ο χρόνος και η δυνατότητα, παρακαλούμε 
συμπληρώστε τα στοιχεία σας σε αυτό τον 
σύνδεσμο ώστε να οργανώσουμε την ομάδα 
εθελοντών του ΣΥΕΛΚ. Δεν θα δώσουμε τα στοιχεία 
σας σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση σας. 
Ευχόμαστε υγεία σε όλους. #μένουμεσπίτι 
#stayhome. 

https://ucy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/constaf_ucy_ac_cy/ES3WSQnacqpOsIJOmFmB6A8Bm-PbOY6glq06PGA9Uj4LOw?e=afjzxY
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://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://ygeia-news.com/iatrikes-ypiresies/ypiresia-psyxologikis-tilefrontidas-pros-toys-pasxontes-apo-covid-19-kai-to-koino/?fbclid=IwAR15rKkWJZxGN7IoFj3S7d3jAJAdyxJiuayvuYuRo-RoYOTz3jMerVd4R8Y
https://acrm.org/resources/coronavirus-pandemic/acrm-pandemic-webinar-series/
https://www.speechtherapy.org.cy/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1/tabid/102/language/el-GR/Default.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tObRjayNjkCNjWdT6YAFMNNLPGr6Cu1OqrK8uizp3YpUQTVZRjRSODVaRFlNSkxLSVNHTE01Q0I1WC4u
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