ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου προσφέρει:
- Υποστήριξη και συμβουλευτική στους ασθενείς και τις οικογένειές τους
- Πληροφόρηση για τις προνοιακές και ασφαλιστικές παροχές
- Πληροφόρηση για τις δομές κοινωνικής φροντίδας
- Διασύνδεση του ασθενή με τις υπάρχουσες μετανοσοκομειακές υπηρεσίες και
δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης στην κοινότητα
- Εκπαίδευση σε φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας

Θέση: Το τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας λειτουργεί στον 2ο όροφο του
Νοσοκομείου, μέσα στη Β΄ Παθολογική κλινική από Δε – Πα , 7.00 π.μ. - 15.00 π.μ.
Τηλ. 2321094226
`

`

ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
Η Ψυχολόγος του Νοσοκομείου βρίσκεται στη διάθεση των νοσηλευόμενων και των
οικογενειών τους, για συμβουλευτικούς και υποστηρικτικούς λόγους. Η ασθένεια προκαλεί
πολλές αλλαγές στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του ασθενούς και κάποιες
φορές χρειάζεται η παρέμβαση ενός ειδικού ψυχικής υγείας για να προσαρμοστούν τόσο ο
ίδιος όσο και η οικογένειά του στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και να μπορέσουν
να τις αντιμετωπίσουν. Μπορείτε να αναζητήσετε την ψυχολόγο στο τηλ. 2321094588 ή
μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας τηλ. 2321094226
Επίσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9.00 π.μ. – 12.00 π.μ στα πλαίσια των Τ.Ε.Ι. λειτουργεί
γραφείο ψυχολόγου που παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε κάθε
πολίτη που θέλει να απευθυνθεί για θέματα υγείας, ψυχοσωματικά προβλήματα,
οικογενειακές και διαπροσωπικές δυσκολίες, ατομική συμβουλευτική και οικογενειακή
θεραπεία.
Για ραντεβού επικοινωνείτε απευθείας με την ψυχολόγο κα Γρηγοριάδου Στυλιανή
Δε- Τε –Πα , 8.00 π.μ. – 10.00 π.μ.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2321094588

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Στο Γ.Ν.Σερρών λειτουργεί γραφείο λογοθεραπείας που παρέχει υπηρεσίες πρόληψης,
αξιολόγησης και θεραπείας μαθησιακών δυσκολιών και διαταραχών λόγου σε παιδιά και
ενήλικες.
Δυσκολίες στο λόγο, την ομιλία, την επικοινωνία ή /και στην κατάποση / σίτιση εμφανίζουν
παιδιά με:








δυσκολίες στην άρθρωση τους ( φωνολογικές διαταραχές)
Βαρηκοΐα-Κώφωση
Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
Σύνδρομα όπως πχ Σύνδρομο Down ή Tourette
Νοητική Υστέρηση
Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες όπως χειλεοσχιστία ή υπερωοσχιστία
Εγκεφαλική Πάρεση και άλλα.

Οι διαταραχές στο λόγο του παιδιού συχνά έχουν ως αποτέλεσμα δυσκολίες στη σχολική
επίδοση. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να αφορούν την ανάγνωση και γραφή, την κατανόηση
και απόδοση κειμένου και την κριτική σκέψη των μαθητών.
Ο λογοθεραπευτής καλείται ακόμα να αντιμετωπίσει διαταραχές στην επικοινωνία και τη σίτιση
(στα στάδια της μάσησης και κατάποσης) σε ασθενείς με άνοια, νόσο του Πάρκινσον και άλλες
νευρογενείς διαταραχές, καθώς και μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή κρανιοεγκεφαλική κάκωση
από ατύχημα.

Εξυπηρετεί :
α) νοσηλευόμενους των κλινικών του Γ.Ν.Σερρών
β) κάθε πολίτη που χρήζει υπηρεσίες λογοθεραπείας
Για ραντεβού επικοινωνείτε με την λογοθεραπεύτρια κα Πορφυρίδου Ελισάβετ ,Δε – Πα
, 9.00 π.μ. – 14.00 π.μ.
Το γραφείο λογοθεραπείας βρίσκεται στο 1ο όροφο του νοσοκομείου, εντός της
παιδιατρικής κλινικής.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2321094176 , 6986791689

