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για τον 

Στις κλινικές του Ινστιτούτου Νευρολογίας και 
Γενετικής Κύπρου παραπέμπονται για 
παρακολούθηση ασθενείς από ιατρούς του 
Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ). Σε 
περίπτωση που δεν είναι καταγεγραμμένος 
στο ΓΕΣΥ ο ασθενής θα πρέπει να πληρώσει 
για τις υπηρεσίες που θα λάβει βάσει του 
καταλόγου υπηρεσιών του Ινστιτούτου. 

Ο κατάλογος υπηρεσιών του Ινστιτούτου 
είναι διαθέσιμος από το Τμήμα Οικονομικών 
και Διοίκησης. Τα παραπεμπτικά 
αξιολογούνται από υπεύθυνο γιατρό και τα 
ραντεβού ρυθμίζονται κατά σειρά ιατρικής 
προτεραιότητας (σοβαρότητας του 
περιστατικού). Όταν θα προσέρχεστε στο 
ραντεβού σας παρακαλώ όπως 
προσκομίζετε το δελτίο ταυτότητα σας. 

www.cing.ac.cy
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Δευτέρα - Παρασκευή 8.00πμ - 5.30μμ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

22 358600

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Σεπτέμβριος - Μάιος
Δευτέρα - Πέμπτη 8.00πμ - 5.00μμ

Παρασκευή 8.00πμ - 3.00μμ

Ιούνιος - Αύγουστος
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 8.00πμ - 5.00μμ

Τετάρτη, Παρασκευή 8.00πμ - 2.30μμ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
22 392740

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Δευτέρα 8.30πμ - 5.30μμ
Τρίτη - Παρασκευή 8.30πμ - 2.00μμ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

22 392728 / 22 392801

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
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Ο κλινικός τομέας του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου προσφέρει 
εξειδικευμένες τριτοβάθμιες υπηρεσίες σε 
ασθενείς με νευρολογικές και γενετικές 
παθήσεις. Οι ασθενείς εγγράφονται ανάλογα 
με την πάθηση τους, σε ένα από τα πέντε 
εξειδικευμένα κέντρα( Νευρομυϊκών Παθήσεων, 
Σκλήρυνσης κατά Πλάκας και άλλων 
απομυελινωτικών διαταραχών, κινητικών 
διαταραχών, Επιληψίας και Νόσου Alzheimer 
και άλλων ανοιών) είτε στην κλινική γενετική.  
Οι κλινικές στελεχώνονται από εξειδικευμένο 
ιατρικό και εργαστηριακό προσωπικό. Η 
περίθαλψη που λαμβάνουν οι ασθενείς μας 
λόγω της πολυπλοκότητας της πάθησης τους 
είναι πολύπλευρη και πολυθεματική. 

Στην υποστηρικτική ομάδα για την περίθαλψη 
των ασθενών μας λειτουργεί τμήμα 
φυσιοθεραπείας, κοινωνικής υπηρεσίας, 
ψυχολογικής υποστήριξης, και φαρμακείο. Μία 
ομάδα καταξιωμένων ιατρών συνεργατών και 
επιστημόνων, όπως καρδιολόγος, 
πνευμονολόγος, λογοθεραπευτής και  
διαιτολόγος συμβάλουν στην ολοκληρωμένη 
ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη του ασθενή 
και της οικογένειας του. Διαμέσου του 
θεράποντα νευρολόγου/κλινικού γενετιστή ο 
ασθενής θα παραπεμφθεί για ιατρικό, 
παραϊατρικό έλεγχο, και εργαστηριακές 
εξετάσεις. 

Οι ασθενείς ενημερώνονται 6 μέρες πριν το 
ραντεβού τους για εξασφάλιση παραπεμπτικού 
και 2 μέρες πριν για υπενθύμιση του ραντεβού 
τους και για Rapid Test.  

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ & 
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΙΝΓΚ)

Αγαπητοί επισκέπτες,

Καλωσορίσατε στο Ινστιτούτο Νευρολογίας 
και Γενετικής Κύπρου.  

Σας παραθέτουμε τις πιο κάτω χρήσιμες 
πληροφορίες  σχετικά με τη λειτουργία του 
Ινστιτούτου.

Ο θεράπων ιατρός συνταγογραφεί τα 
σχετικά φάρμακα με την πάθηση του 
ασθενή και ο ασθενής μπορεί να 
προμηθεύεται τη φαρμακευτική του 
αγωγή από το φαρμακείο του 
Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου.

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και 
Γενετικής Κύπρου ως ακαδημαϊκό 
κέντρο, συμβάλλει στην εκπαίδευση 
ειδικευόμενων ιατρών, φοιτητών 
ιατρικής και παραϊατρικών 
επαγγελμάτων. Σε περίπτωση που 
κάποια εξέταση σας πραγματοποιείται 
παρουσία φοιτητών, θα ζητηθεί η 
προφορική σας συγκατάθεση. Σε 
κάθε νευρολογική κλινική εργάζονται 
περισσότεροι από ένας νευρολόγοι 
και έτσι την περίθαλψη σας 
αναλαμβάνει ομάδα ιατρών.

Συστήνεται όπως άτομα ηλικιωμένα ή 
με σοβαρά κινητικά ή γνωσιακά 
προβλήματα, προσέρχονται στα 
ραντεβού τους με συνοδό.
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