
Ενίσχυση
Κέντρο Ειδικών Θεραπειών
Ζέππου 15, 16675, Γλυφάδα

Σχετικά με Εμάς
Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Ενίσχυση ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2016 από την
κ. Ελένη Στεφανή (Λογοθεραπεύτρια) και την κ. Ιωάννα Νικολάτου (Ψυχολόγος), με
σκοπό να παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, αξιολόγησης, διάγνωσης και θεραπευτικής
αποκατάστασης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου,
απαρτίζεται από θεραπευτές που εντάσσονται στις επιστήμες της Λογοθεραπείας,
της Εργοθεραπείας, της Ψυχολογίας και της Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι προσεγγίζουν
με σεβασμό και γνώση όσους χρειάζονται τη συμβολή των υπηρεσιών και τη βοήθειά
τους.

Περιγραφή Υπηρεσιών
- Στόχος μας σε κάθε περίπτωση, είναι να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς και τις
οικογένειές τους με σεβασμό και φροντίδα, προσφέροντας λύση στο πρόβλημά
τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μέσα
από εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα που παρέχονται στο χώρο μας και
έχουν επίκεντρο τον ασθενή, δίνουμε λύση στο πρόβλημά σας και βοηθάμε στην
αποκατάστασή του.

- Η ομάδα μας αναλαμβάνει την αξιολόγηση, την διάγνωση, την ενημέρωση τόσο του
ασθενή όσο και του περιβάλλοντός του, την διαχείριση του προβλήματος του κάθε
ασθενή, τον σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης καθώς και την παροχή του
θεραπευτικού του προγράμματος. Επιπλέον, οργανώνονται και πραγματοποιούνται
τακτικά συναντήσεις με τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας, με σκοπό: τον επανέλεγχο
και τον επανασχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος του κάθε ασθενή, καθώς
και τη συμβουλευτική που αποσκοπεί στη συνεργασία της οικογένειας με τους
θεραπευτές ώστε να αντιληφθούν και να ενημερωθούν καλύτερα για το πρόβλημα
που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

HireMe info@hireme.gr

http://hireme.gr

Έτος Ίδρυσης 2016
Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 2109643470

 info@enisxysi.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Φωνολογική Διαταραχή

 Αρθρωτική Διαταραχή

 Διαταραχές Φώνησης

 Δυσαρθρία

 Δυσπραξία / Απραξία

 Δυσφασία / Αφασία

 Καθυστέρηση Λόγου

 Πραγματολογική Διαταραχή

 Βαρηκοΐα / Κώφωση

 Εγκεφαλική Πάρεση

 Νοητική Υστέρηση

 Προβλήματα Συμπεριφοράς

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Επαγγελματική Σελίδα

Λογοθεραπευτές

 http://www.enisxysi.gr 

