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ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΤο προσωπικό του 

φυσιοθεραπευτηρίου είναι 
στη διάθεση σας για 
οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ &
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των 
ασθενών, δεν γίνονται 
δεκτά άτομα χωρίς 
προκαθορισμένο 
ραντεβού.

ΩΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

8.00-9.00 πμ 
12.00-1.00 μμ 
2.00-4.00 μμ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
22392765 / 22392632

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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01/2022



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παραπομπή στις υπηρεσίες του 
φυσιοθεραπευτηρίου γίνεται μόνο από τους 
Νευρολόγους του ΙΝΓΚ.

Για κάθε άτομο που κατέχει εν ενεργεία κυβερνητική 
κάρτα νοσηλείας, όλες οι υπηρεσίες που θα λάβει 
από το φυσιοθεραπευτήριο θα είναι δωρεάν. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να πληρώσει για τις 
υπηρεσίες που θα λάβει βάσει του καταλόγου 
υπηρεσιών του Φυσιοθεραπευτηρίου (ο εν λόγω 
κατάλογος είναι διαθέσιμος από το Τμήμα 
Οικονομικών και Διοίκησης). 

Το προσωπικό του φυσιοθεραπευτηρίου 
λαμβάνοντας το παραπεμπτικό έντυπο, σε διάστημα 
10 εργάσιμων ημερών επικοινωνεί τηλεφωνικώς για 
να ορίσει το πρώτο ραντεβού στον ασθενή.

ΑΚΥΡΩΣΗ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
Το προσωπικό του φυσιοθεραπευτηρίου παρέχει 
εξειδικευμένες αξιολογήσεις, προγράμματα 
φυσιοθεραπείας και συμβουλευτική καθοδήγηση στο 
άτομο και την οικογένεια. Οι υπηρεσίες αυτές 
παρέχονται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς 
που φιλοξενούνται στο θάλαμο ασθενών. 

Όταν κρίνεται αναγκαίο γίνονται κατ οίκον επισκέψεις 
για σκοπούς που αφορούν την επίλυση προβλημάτων 
των συνθηκών διαβίωσης.

Το φυσιοθεραπευτήριο του ΙΝΓΚ αποτελεί 
αναγνωρισμένο κέντρο αξιολογήσεων από το αρμόδιο 
τμήμα του κράτους, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) που υπάγεται στο 
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Αναλαμβάνονται και διαχειρίζονται οι 
απαραίτητες αξιολογήσεις για:

 τεχνικά μέσα και βοηθήματα (βοηθήματα βάδισης,   
 καθίσματα ντους, ηλεκτρικά κρεβάτια, ορθοστάτες   
 κτλ) 

 τροχοκαθίσματα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Το άτομο πρέπει να προσέρχεται εγκαίρως την ώρα 
του προκαθορισμένου ραντεβού του.  Το άτομο περνά 
πρώτα από την υποδοχή στο ισόγειο (στο σημείο όπου 
γίνονται οι εγγραφές για τα ραντεβού των κλινικών) 
για έλεγχο της ισχύος της κυβερνητικής κάρτας 
νοσηλείας. 

Μέχρι την ώρα του ραντεβού του ο ασθενής περιμένει 
στον προκαθορισμένο χώρο αναμονής. Δεν εισέρχεται 
στο χώρο του φυσιοθεραπευτηρίου. Η διάρκεια κάθε 
θεραπευτικής συνεδρίας ποικίλει ανάλογα με τους 
στόχους που έχουν καθοριστεί. Η ενδυμασία θα 
πρέπει να είναι άνετη (όχι φούστα ή τζιν) και τα 
παπούτσια κατάλληλα (να αποφεύγονται τα ψηλά 
τακούνια, τα χαλαρά παπούτσια και οι παντόφλες).   

Δεν επιτρέπονται τρόφιμα και ροφήματα στο χώρο του 
φυσιοθεραπευτηρίου. 

Η παρουσία συνοδού καθορίζεται ανάλογα με τους 
στόχους της κάθε θεραπευτικής συνεδρίας σε 
συνεννόηση με το φυσιοθεραπευτή του ατόμου. 

ΤΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Όταν ένα άτομο δεν μπορεί να προσέρθει στο 
ραντεβού οφείλει να ενημερώνει το προσωπικό 
του φυσιοθεραπευτηρίου έγκαιρα. 

Αν έχει καθοριστεί ραντεβού την ίδια ημερομηνία 
με αυτό στις κλινικές, σε περίπτωση αλλαγής του 
ραντεβού του σε αυτές, θα πρέπει το ίδιο το άτομο 
να επικοινωνήσει ώστε να αλλάξει το ραντεβού του 
και στο φυσιοθεραπευτήριο. 

Αν επιθυμεί να του δοθεί ραντεβού την ίδια 
ημερομηνία με αυτό στις κλινικές, θα πρέπει να 
επικοινωνεί τουλάχιστον δυο εβδομάδες 
προηγουμένως. 

Το φυσιοθεραπευτήριο του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) 
εξυπηρετεί άτοµα µε Νευρολογικά, 
Νευροµυικά και Γενετικά προβλήµατα. 

Στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου  
(2 στον ανελκυστήρα), βγαίνοντας από τον 
ανελκυστήρα στα δεξιά.

Στελεχώνεται από τέσσερεις 
φυσιοθεραπευτές.

Το τµήµα φυσιοθεραπείας έχει άµεση 
συνεργασία  µε άλλα τµήµατα και υπηρεσίες 
του ΙΝΓΚ καθώς και του δηµόσιου τοµέα. 
Δέχεται φοιτητές για πρακτική άσκηση µετά 
από συµφωνία µε πανεπιστήµια και 
λαµβάνει µέρος σε ερευνητικά προγράµµατα. 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δευτέρα - Πέμπτη
8:15 - 13 :00 και  14:00 - 16 :15  

Παρασκευή 
8:15 - 13 :00 


