Προδιαγραφζσ για Γραφείο/Κζντρο Λογοθεραπείασ και άλλων ςυναφή Υπηρεςιών

1. Γραφείο Λογοκεραπείασ:
a. Γραφείο Υποδοχισ και εξυπθρζτθςθσ πελατϊν. (Να είναι αναρτθμζνα το
Δίπλωμα Λογοπακολόγου, το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Μθτρϊο των
Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων Κφπρου, θ ανανεωμζνθ άδεια άςκθςθσ
επαγγζλματοσ για το τρζχον ζτοσ, θ ζγκριςθ λειτουργίασ από τθν Υγειονομικι
Υπθρεςία και Πυροςβεςτικι Υπθρεςία. Επίςθσ ςτο γραφείο πάντα αναρτάται ο
τιμοκατάλογοσ για να είναι ξεκάκαρο ςτουσ γονείσ τι ηθτάτε. Πάντοτε δίνουμε
αποδείξεισ για ότι μασ πλθρϊςουν οι γονείσ άςχετα αν δεν τισ κζλουν. Κρατάτε
πάντοτε λεπτομερι αρχεία όλων των πελατϊν, όλων των εξόδων και εςόδων
ςασ ςε ξεχωριςτοφσ φακζλουσ και ςυρτάρια).
b. Αίκουςα αναμονισ για τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ με ζνα απλό ςαλονάκι και
χαμθλό τραπζηι. Θα ιταν πολφ καλά αν ο χϊροσ διζκετε τθλεόραςθ που να
είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν αίκουςα κεραπείασ και ο γονιόσ να βλζπει τθ
ςυνεδρία.
c. Βιβλιοκικθ και αποκθκευτικόσ χϊροσ για υλικά και κεραπευτικό υλικό
d. Τεχνικι Υποςτιριξθ με Η/Υ , εκτυπωτι, τθλζφωνα, φαξ, κλπ
e. Αίκουςα Θεραπείασ:
i. ζνα μικρό τραπεηάκι κατάλλθλο για μικρά παιδιά με τισ ανάλογεσ
καρεκλίτςεσ.
ii. ζνα μεγάλο, κανονικοφ μεγζκουσ τραπζηι για ενιλικεσ και μεγάλα παιδιά
(αν αςχολείςτε με ενιλικεσ)
iii. ζνα λευκό πίνακα για γραφι και ζνα ςζλοτεξ/πίνακα για αναρτιςεισ των
εργαςιϊν των παιδιϊν ι άλλεσ δράςεισ κεραπευτικοφ περιεχομζνου.
iv. χϊροσ για παιγνίδι ςτο πάτωμα με τον ανάλογο εξοπλιςμό
v. κακρζφτθσ ςτο τοίχο
vi. καλό φωτιςμό (λευκό φωτιςμό)
vii. παράκυρα αςφαλείασ (αν είναι ςε όροφο)
viii. ‘two-way mirror’ προαιρετικό αλλά πολφ βολικό και επαγγελματικό για
άτομα που ενδιαφζρονται να προχωριςουν ςτθν εκπαίδευςθ νζων.
ix. Οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ με ςφνδεςθ με τθλεόραςθ ςτθν αίκουςα
αναμονισ για να μποροφν οι γονείσ και κθδεμόνεσ να παρακολουκοφν
τισ ςυνεδρίεσ. Αν όχι, καλό κα ιταν θ πόρτα τθσ αίκουςασ κεραπείασ να
ζχει παράκυρο με γυαλί για να μπορεί ο ενιλικασ να βλζπει μζςα.

x. Χριςθ προςωπικϊν , ατομικϊν καρτϊν επίςκεψθσ κακϊσ και ταμπζλα
με το όνομα και επάγγελμα να είναι διακριτικι και μόνο ςτο χϊρο του
γραφείου ι Κζντρου. Όχι ςτουσ δρόμουσ ι δθμόςιουσ χϊρουσ. Να
ακολουκεί τουσ κανονιςμοφσ του Κϊδικα Δεοντολογίασ του Συλλόγου
Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων Κφπρου που είναι αναρτθμζνοσ ςτθν
ιςτοςελίδα του Συλλόγου (www.speechtherapy.org.cy)
2. Κζντρο Λογοκεραπείασ και άλλων ςυναφϊν Υπθρεςιϊν (Ειδικι Εκπαίδευςθ,
Εργοκεραπείασ, κλπ)
a. Ωσ Κζντρο πρζπει να ακολουκεί τισ προδιαγραφζσ μιασ επιχείρθςθσ. Να
αποτακείτε ςτο νόμο. Πρζπει να εγγραφεί ωσ Κζντρο παροχισ εξειδικευμζνων
υπθρεςιϊν.
b. Κάκε αίκουςα κα πρζπει να εξοπλίηεται ανάλογα με τθ χριςθ τθσ. Δθλαδι θ
αίκουςα λογοκεραπείασ χρειάηεται αυτά που υποδείξαμε πιο πάνω, θ αίκουςα
εργοκεραπείασ ζχει άλλεσ προδιαγραφζσ και εξοπλιςμό που χρειάηεται, κλπ.
c. Κοινι αίκουςα αναμονισ
d. Κοινό Γραμματειακό προςωπικό και Γραμματεία
e. Ο κάκε κεραπευτισ ζχει το δικό του γραφείο και αςχολείται ξεχωριςτά με τουσ
δικοφσ του πελάτεσ. Αυτό είναι απόφαςθ του Κζντρου.
f. Σε κζντρο πρζπει να ακολουκοφνται κοινι πολιτικι και τρόποσ διαδικαςίασ για
τουσ πελάτεσ.

