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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας, 6η Μαρτίου 2017
Λευκωςία, 28η Φεβρουαρίου, 2017: Η Μόνιμθ Επιτροπι των Συνδζςμων ΛογοπακολόγωνΛογοκεραπευτϊν των χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (C.P.L.O.L.) κακιζρωςε τθν 6θ
Μαρτίου ωσ τθν Ευρωπαϊκή Ημζρα Λογοθεραπείασ.
Για τθν Κφπρο, τθν ευκφνθ τθσ διοργάνωςθσ ζχει ο Σφλλογοσ Εγγεγραμμζνων Λογοπαθολόγων
Κφπρου (ΣY.Ε.Λ.Κ. ) που είναι μζλοσ τθσ Μόνιμθσ αυτισ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Φζτοσ είναι θ 12θ
ςυνεχισ χρονιά που διοργανϊνεται μια τζτοια Ημζρα ςε όλεσ τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ.
Ο ΣY.Ε.Λ.Κ., όπωσ κάκε χρόνο ζτςι και φζτοσ, κα διοργανϊςει διάφορεσ εκδθλϊςεισ που κα
δείξουν το ζργο του και τθν προςφορά του ςτθν κοινότθτα κακϊσ και ςτθν εδραίωςθ και
τεκμθρίωςθ του επαγγζλματοσ του Λογοπακολόγου ςτθν Κφπρο.
Το κζμα τθσ φετινισ Ευρωπαϊκισ Ημζρασ Λογοκεραπείασ, το οποίο επιλζχκθκε από τθ Μόνιμθ
Ευρωπαϊκι Επιτροπι των Συνδζςμων Λογοπακολόγων-Λογοκεραπευτϊν των χωρϊν μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (C.P.L.O.L.), είναι θ «Δυσφαγία».
Η δυςκολία επεξεργαςίασ και κατάποςθσ φαγθτϊν και υγρϊν είναι γνωςτι ωσ Δυςφαγία. H
Δυςφαγία μπορεί να παρουςιαςτεί ςε άτομα διαφόρων θλικιϊν, ςε διάφορεσ φάςεισ τθσ ηωισ ενόσ
ατόμου και για διάφορουσ λόγουσ όπωσ αναπτυξιακϊν αναπθριϊν, ςωματικϊν αναπθριϊν,
γνωςτικϊν διαταραχϊν, κρανιοεγκεφαλικϊν κακϊςεων, εγκεφαλικϊν επειςοδίων, εκφυλιςτικϊν
νόςων όπωσ θ Νόςοσ Alzheimer’s, ανοιϊν ι καρκίνου. Η Δυςφαγία μπορεί να οδθγιςει ςε
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υποςιτιςμό, αφυδάτωςθ, λοιμϊξεισ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ ι πνιγμό, όπωσ επίςθσ μπορεί
και να επθρεάςει τθν ψυχικι υγεία του ατόμου.
Εάν νομίηετε ότι εςείσ ι κάποιοσ δικόσ ςασ, ζχει οποιεςδιποτε δυςκολίεσ με το να τρϊει, να πίνει ι
να καταπίνει, είναι εξαιρετικά ςθμαντικό να αποτακείτε για ςυμβουλευτικι ςε κάποιον που μπορεί
να βοθκιςει. Αυτό το άτομο μπορεί να είναι λογοπακολόγοσ, ι άλλοσ επαγγελματίασ υγείασ όπωσ
γιατρόσ, εργοκεραπευτισ ι διατροφολόγοσ. Εάν δεν είςτε ςίγουροι ςε ποιον επαγγελματία κα
πρζπει να αποτακείτε, τότε ςυμβουλευτείτε αρχικά τον πακολόγο ςασ. Είναι ςθμαντικό να
αποτακείτε για βοικεια ςε ζνα επαγγελματία ο οποίοσ ζχει τα κατάλλθλα εξειδικευμζνα προςόντα.
Είναι πολφ ςθμαντικι θ παρζμβαςθ λόγω των ςοβαρϊν επιπτϊςεων που μποροφν να ζχουν τα
προβλιματα αυτά ςτθν υγεία και τθν ευθμερία του ατόμου. Για περεταίρω πλθροφορίεσ μπορείτε
να αποτακείτε ςτον Σφλλογο Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων ι ςε λογοπακολόγουσλογοκεραπευτζσ τθσ περιοχισ ςασ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ 12θσ Ευρωπαϊκισ Ημζρασ Λογοκεραπείασ κα πραγματοποιθκοφν εκδθλϊςεισ
ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στθν Κφπρο, ο Σφλλογοσ Εγγεγραμμζνων
Λογοπακολόγων Κφπρου κα ςτιςει περίπτερα ςε όλεσ τισ πόλεισ για ενθμζρωςθ του κοινοφ ωσ
ακολοφκωσ:
Λευκωςία – Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017, ςτθν Πλατεία Φανερωμζνησ
Λεμεςόσ – Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017, ςτο Μόλο (δίπλα από Παιδότοπο)
Λάρνακα – Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017, ςτθν Πλατεία Κίμωνοσ
Πάφοσ – Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017, ςτo Kings Avenue Mall
Παραλίμνι – Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017, ςτθν Πλατεία Αγ. Γεωργίου
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Στα εν λόγω περίπτερα κα υπάρχουν ενθμερωτικά τρίπτυχα του Συλλόγου μασ ςε κζματα
λογοκεραπείασ. Στουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ κα προςφζρονται μπαλόνια ςτα παιδιά και ηωγραφικι
προςϊπου ενϊ ςτουσ εξωτερικοφσ/υπαίκριουσ χϊρουσ κα υπάρχει και ηωγραφικι για τα παιδιά ςε
πανί.
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ 27 Φεβρουαρίου – 6 Μαρτίου 2017 μζλθ του Συλλόγου μασ
κα φιλοξενθκοφν ςε εκπομπζσ ςτο ραδιόφωνο και τθν τθλεόραςθ για ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε
κζματα Λογοκεραπείασ.
-----------------------------------------------------Ο Σφλλογοσ Εγγεγραμμζνων Λογοπαθολόγων ιδρφκθκε το 1990 και μζχρι ςιμερα αρικμεί 358
ενεργά μζλη. Είναι ο επίςθμοσ φορζασ ο οποίοσ εκπροςωπεί τουσ Λογοπακολόγουσ /
Λογοκεραπευτζσ τθσ Κφπρου. Ο ΣY.Ε.Λ.Κ. είναι πλιρεσ μζλοσ τθσ Μόνιμθσ Επιτροπισ
Λογοκεραπευτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (C.P.L.O.L – L.C.S.T.L.) από τον Μάιο 2004 όπου θ
Κφπροσ ζγινε πλιρεσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
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Η C.P.L.O.L. είναι θ Μόνιμη Επιτροπή Λογοθεραπευτών τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ. Το ακρωνφμιο
C.P.L.O.L. αναφζρεται ςτο Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de
l'Union Européenne. Μζλθ τθσ C.P.L.O.L. είναι εκνικοί επαγγελματικοί οργανιςμοί
Λογοκεραπευτϊν/ Λογοπεδικϊν που πλθροφν τα κριτιρια μελϊν που κακορίηονται από το Γενικό
Συμβοφλιο. Οργανιςμοί από Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μποροφν να γίνουν
μόνο μζλθ-παρατθρθτζσ. Από τον Ιοφνιο 2014 θ CPLOL αποτελείται από 35 επαγγελματικοφσ
ςυνδζςμουσ/ςυλλόγουσ Λογοκεραπευτϊν/ Λογοπακολόγων ςε 32 χϊρεσ, ενϊ τα μζλθ τθσ
αρικμοφν περίπου 80.000 επαγγελματίεσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο:
Σφλλογο Εγγεγραμμζνων Λογοπαθολόγων
Τθλ: 22 660611 ι 99377080
E-mail: info@speechtherapy.org.cy
Website: www.speechtherapy.org.cy
Με εκτίμθςθ,
Η Ομάδα Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ τησ C.P.L.O.L. και
η Οργανωτική Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ημζρα Λογοθεραπείασ τησ Κφπρου.
28 Φεβρουαρίου 2017

