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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
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Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών
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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

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.
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