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Επικοινωνία:
Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διογένους 1, Είσοδος Α, 3ος όροφος, Έγκωμη,
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Tηλ: +357 22029900, +357 22713000
Φαξ: +357 22029006
Email: slhclinic@euc.ac.cy
www.speechtherapy.euc.ac.cy

Η Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής λειτουργεί στα πλαίσια του Πτυχιακού Προγράμματος
Λογοθεραπείας και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Λογοπαθολογίας, του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ο Λόγος, η Ομιλία και η Ακοή καθορίζουν την ανθρώπινη επικοινωνία. Οι διαταραχές επικοινωνίας
επηρεάζουν τον τρόπο που το άτομο ανταποκρίνεται στο περιβάλλον και επιδρούν αρνητικά σε
κοινωνικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και οικογενειακές πτυχές της ζωής.
Αποστολή της Κλινικής Λόγου, Ομιλίας και Ακοής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η
βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με προβλήματα επικοινωνίας και η παροχή υπηρεσιών που
να ικανοποιούν τις ανάγκες του ατόμου και της οικογένειας. Παράλληλα με την παροχή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών η Κλινική στοχεύει στην εκπαίδευση και την κλινική εξάσκηση των φοιτητών
του Προγράμματος Λογοθεραπείας, μελλοντικών επαγγελματιών Λογοπαθολόγων.
Η Κλινική στελεχώνεται με έμπειρους επαγγελματίες ακαδημαϊκούς και κλινικούς επόπτες που είναι
αφιερωμένοι στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και φροντίδας για άτομα με διαταραχές
επικοινωνίας. Παρέχονται υπηρεσίες από τους επόπτες και φοιτητές υπό άμεση επίβλεψη στο πλαίσιο
της κλινικής άσκησης για απόκτηση άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος, και για εξειδέκευση στη
Λογοπαθολογία.
Οι ακαδημαϊκοί και κλινικοί συνεργάτες της Κλινικής με την συμβολή των φοιτητών εκπονούν υψηλής
ποιότητας έρευνα σε θέματα που άπτονται δεξιοτήτων και διαταραχών επικοινωνίας.

Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ KAI ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
Οι υπηρεσίες της Κλινικής συμπεριλαμβάνουν αξιολογήσεις, διαγνωστικές εξετάσεις και αποκατάσταση διαταραχών λόγου, ομιλίας,
ακοής, σίτισης και κατάποσης. Η παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει υποστήριξη και καθοδήγηση για φροντιστές και οικογένειες των
ασθενών/πελατών.
Συγκεκριμένα εντοπίζονται ή/		
και αντιμετωπίζονται διαταραχές
επικοινωνίας για όλες τις ηλικίες που
σχετίζονται με:
 Διαταραχές oμιλίας και λόγου
 Γλωσσικές διαταραχές
 Διαταραχές προσοχής (ΔΕΠΥ)
 Τραυλισμό ή διαταραχές ρυθμού και
		 ροής της ομιλίας
 Διαταραχές φώνησης και συντονισμού
 Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας
 Διαταραχές διατροφής, σίτισης και
		κατάποσης
 Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
 Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 Νευρολογικές ασθένειες (Πάρκινσον,
		 Πολλαπλή Σκλήρυνση, κ.α.)
 Γεροντική άνοια - Αλτσχάιμερ

Η Κλινική προσφέρει υπηρεσίες
ομαδικής θεραπείας και στήριξης.
Συνέρχονται:

Υπηρεσίες Ακουολογίας

 Ομάδες αφασίας
 Γλωσσικές ομάδες προσχολικής ηλικίας
 Ομάδες στήριξης για διάφορες 		
διαταραχές επικοινωνίας
 Ομάδες ακουστικής αποκατάστασης

 Αξιολογήσεις ακοής για παιδιά και
ενήλικες
 Σχεδιασμός ακουστικής αποκατάστασης
 Αξιολογήσεις ακουστικής επεξεργασίας

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Παραπομπές γίνονται από ιατρούς διαφόρων ειδικότητων (Παιδίατροι, Αναπτυξιολόγοι, Παθολόγοι, Ωτορινολαρυγγολόγοι, Νευρολόγοι), και
άλλους ειδικούς (Ψυχολόγοι, Εκπαιδευτικοί, Εργοθεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές) καθώς επίσης και γονείς. Η Κλινική παρέχει υπηρεσίες σε
όλους τους πολίτες της κοινωνίας χωρίς διακρίσεις.
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
‘Ωρες Λειτουργίας Κλινικής: 8:30 - 18:30 Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και 8:30 - 16:30 Τετάρτη, Παρασκευή
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
+357 22029900
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