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Κτηριακές εγκαταστάσεις

Η Πανεπιστιμιακή Κλινική Αποκατάστασης - Λογοθεραπείας 
βρίσκεται στο Β’ Πόλο Ανάπτυξης του  Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου (χώρος Παλαιού Νοσοκομείου 
Λεμεσού – Βορειοανατολική πτέρυγα). 

Στο κτήριο της Κλινικής στεγάζονται  χώροι για 
διαγνωστικές και θεραπευτικές συνεδρίες λογοθεραπείας 
για άτομα όλου του ηλικιακού φάσματος που παρουσιάζουν 
διαταραχές λόγου, επικοινωνίας και σίτισης/κατάποσης. 
Όλοι οι χώροι της Κλινικής είναι εξοπλισμένοι με τα πλέον 
σύγχρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά εργαλεία 
λογοθεραπείας τα οποία μπορούν τόσο οι ακαδημαϊκοί όσο 
και οι φοιτητές να αξιοποιήσουν για σκοπούς εκπαίδευσης 
αλλά και παροχής κλινικών υπηρεσιών. 
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3 Κοινωνική προσφορά
Στην Kλινική, και μέσω της κλινικής εξάσκησης των φοιτητών, 
παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες λογοθεραπείας στο 
κοινό της Λεμεσού αλλά και ευρύτερα. Αυτές οι υπηρεσίες 
παρέχονται σε άτομα που τις έχουν ανάγκη είτε 
συμπληρωματικά σε άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο κρατικός 
μηχανισμός, είτε ανεξάρτητα. 

Ποιος μπορεί να απευθυνθεί στην Πανεπιστημιακή Κλινική 
Αποκατάστασης

Στην Kλινική Aποκατάστασης παρέχονται υπηρεσίες 
λογοθεραπείας σε ενήλικες και παιδιά που παρουσιάζουν 
διαταραχές, όπως: 

- ∆ιαταραχές ομιλίας 
 (π.χ. διαταραχή άρθρωσης, λεκτική απραξία) 
- Αναπτυξιακές και επίκτητες γλωσσικές διαταραχές 
 (π.χ. αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, αφασία) 
- Πολύπλοκες επικοινωνιακές δυσκολίες 
 (π.χ. χρήση συστημάτων επαυξητικής και εναλλακτικής   
  επικοινωνίας) 
- ∆ιαταραχές φώνησης 
 (π.χ. όζοι των φωνητικών χορδών) 
- ∆ιαταραχές ροής της ομιλίας
 (π.χ. τραυλισμός) 
- Γνωστικές διαταραχές που σχετίζονται με την επικοινωνία   
  (π.χ. άνοια τύπου Alzheimer) 
- ∆ιαταραχές σίτισης ή/και κατάποσης

Παρέχονται επίσης ανιχνευτικές υπηρεσίες ακουολογίας 
σε παιδιά και ενήλικες.

Προγραμματισμός συναντήσεων

Πραγματοποιούνται ατομικές και ομαδικές εβδομαδιαίες 
παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων. 
Οι υπηρεσίες τερματίζονται όταν το άτομο παρουσιάσει 
ικανοποιητική βελτίωση ή όταν την παροχή υπηρεσιών 
αναλαμβάνει άλλος φορέας. Επίσης, το άτομο, ο γονέας 
ή ο κηδεμόνας μπορούν αυτόβουλα οποιαδήποτε στιγμή 
το αποφασίσουν να τερματίσουν τη λήψη της υπηρεσίας.

Παρέχεται θέση σε πρόγραμμα παρέμβασης κατά τη διάρκεια 
του εξαμήνου μόνο εφόσον έχει υπάρξει κάποια κενή θέση. 
Σχετική ευελιξία υπάρχει για αξιολόγηση περιστατικού,
η οποία μπορεί να διευθετηθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά 
τη διάρκεια των εξαμήνων. 

Παραπομπή

Η Κλινική δέχεται παραπομπές απευθείας από πελάτες, 
καθώς και από γιατρούς, εκπαιδευτικούς, άλλους 
επαγγελματίες φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας 
από όλη την Κύπρο. 

Στη λήψη των υπηρεσιών προτεραιότητα έχουν τα άτομα 
που προέρχονται από ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και 
αυτά που δεν λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο φορέα.

Η Πανεπιστημιακή Κλινική Aποκατάστασης-Λογοθεραπείας 
λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Επιστημών 
Αποκατάστασης της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο προσφέρει 
τον πρώτο προπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Επιστήμες 
Αποκατάστασης στον Τομέα της Λογοθεραπείας/ 
Λογοπαθολογίας σε δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. 

Η Κλινική Αποκατάστασης-Λογοθεραπείας λειτουργεί στη 
βάση τριών, κυρίως, πυλώνων:

1 Εκπαίδευση και κλινική κατάρτιση των φοιτητών 
Οι φοιτητές του Τμήματος Αποκατάστασης-Λογοθεραπείας 
εκπαιδεύονται σ’ ένα μοντέλο καλής κλινικής πρακτικής 
όπου η θεωρητική γνώση και τα σύγχρονα ερευνητικά 
δεδομένα ενσωματώνονται στην κλινική τους κατάρτιση. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο οι φοιτητές καλούνται να αποκτήσουν 
ικανότητες στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων στα 
πλαίσια διαγνωστικού και θεραπευτικού σχεδιασμού, καθώς 
επίσης και δεξιότητες επικοινωνίας απαραίτητες για την 
πορεία τους ως επαγγελματίες σε χώρους υγείας.

2 Έρευνα
Στην Kλινική διεξάγεται έρευνα αιχμής στο πεδίο 
της Αποκατάστασης χρησιμοποιώντας τεχνολογία που έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για να εξυπηρετεί άτομα με δυσκολίες 
επικοινωνίας και λόγου. Η έρευνα που διεξάγεται αφορά 
στο σύνολο των κλινικών δράσεων - αξιολόγηση, διάγνωση, 
θεραπευτική παρέμβαση.

 

Παροχή υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες Λογοθεραπείας παρέχονται από φοιτητές, 
στα πλαίσια της κλινικής και πρακτικής τους άσκησης, 
που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους, 
υπό την εποπτεία εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων που 
είναι εκπαιδευμένοι κλινικοί επόπτες. 

Για την κλινική εποπτεία των φοιτητών αξιοποιούνται  
μοντέλα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, ούτως ώστε να 
παρέχεται η καλύτερη δυνατή κλινική εκπαίδευση στους 
φοιτητές αλλά και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για 
τα άτομα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες. 

Σκοπός των υπηρεσιών είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση 
λόγου και ομιλίας ώστε να προσδιορίζεται η παρουσία, 
ο τύπος και η σοβαρότητα των δυσκολιών, καθώς επίσης 
το δυνητικό όφελος από τη θεραπευτική παρέμβαση. 
Ακολούθως, εφαρμόζονται οι κατάλληλες και επιστημονικά 
τεκμηριωμένες θεραπευτικές μέθοδοι και τεχνικές με σκοπό 
το καλύτερο αποτέλεσμα.

Ακόμα, η παροχή των υπηρεσιών καθοδηγείται από 
τα ευρήματα της σύγχρονης έρευνας που διεξάγεται τόσο 
από το Τμήμα Αποκατάστασης όσο και διεθνώς. 

Η πρόσβαση στην επικοινωνία είναι ανθρώπινο δικαίωμα 
και βασική ανάγκη.
(Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών, Άρθρο 19) 

Η Κλινική Αποκατάστασης - Λογοθεραπείας αποτελεί κέντρο 
έρευνας, κοινωνικής προσφοράς, καθώς επίσης και τον μοναδικό 
δημόσιο φορέα που έχει στόχο την ολοκληρωμένη κλινική 
κατάρτιση στην αποκατάσταση - λογοθεραπεία.


