
1 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 07-06-2019 
Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Γραφείο Διοίκησης 
 

Μετά από πολυετή ανενεργή περίοδο, αρχίζει τη λειτουργία του, το 
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) του Γενικού 
Νοσοκομείου Κορίνθου, ως δημόσιος φορέας αποθεραπείας και 
αποκατάστασης, αρχικά για ασθενείς που χρήζουν ανοικτής περίθαλψης 
(εξωτερικούς ασθενείς).  

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η λειτουργία του θα 
ολοκληρωθεί και ως κέντρου κλειστής νοσηλείας (για εσωτερικούς- 
νοσηλευόμενους ασθενείς). 

Σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών σε άτομα με 
αναπηρίες, ανεξαρτήτου ηλικίας και η παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής 
στήριξης των ιδίων και των οικογενειών τους, με τελικό στόχο την 
αποκατάσταση του ασθενή, στη βέλτιστη αυτάρκεια και λειτουργική 
απόδοση. 

 
Στο ΚΕΦΙΑΠ Κορίνθου λειτουργούν πλέον: 
 

 ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Το πρόγραμμα αποκατάστασης περιλαμβάνει: 
 

 κλινική εξέταση από ειδικό Φυσίατρο που ορίζει – επιβλέπει – 
τροποποιεί το Πρόγραμμα Αποκατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες 
του ασθενή 

 φυσικοθεραπεία 

 υδροκινησιοθεραπεία/υδροθεραπεία 

 εργοθεραπεία 

 λογοθεραπεία 

 ψυχολογική υποστήριξη. 
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Ενδεικτικά τα περιστατικά που μπορούν να αντιμετωπίζονται στο 
ΚΕΦΙΑΠ περιλαμβάνουν αποκατάσταση μετά από: 

 αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

 κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 

 κακώσεις σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού 

 αθλητικές κακώσεις και μυοσκελετικές παθήσεις 

 παιδιατρικές αναπηρίες 

 χρόνια νευρολογικά νοσήματα (πολλαπλή σκλήρυνση, εκφυλιστικά 
νοσήματα κεντρικού νευρικού συστήματος ή νόσο κεντρικών και 
περιφερειακών νευρώνων) 

 Χρόνια μυοσκελετικά νοσήματα όπως: οσφυαλγία, αυχεναλγία, 
αποκατάσταση από ακρωτηριασμούς άκρων 

 Ρευματολογικές παθήσεις 

 σύνδρομα χρόνιου πόνου 

 εμβιομηχανικές παρεκκλίσεις. 

 

Τα Εξωτερικά Ιατρεία του Κέντρου θα λειτουργούν κάθε Δευτέρα-

Τετάρτη και Παρασκευή και από τις 10:00 έως τις 14:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι ασθενείς μπορούν να κλείνουν ραντεβού στο 

τηλέφωνο: 2741 3 60200 από τις 8:00 μέχρι τις 15:00. 

Θεωρούμε ότι η λειτουργία του δημόσιου Κέντρου Αποκατάστασης, 

αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, 

που θα ανακουφίσει πολλούς πολίτες, όχι μόνο του νομού Κορινθίας, αλλά 

και της μείζονος περιφέρειας. 

                                                      
 Η Διοικήτρια 

 
 Δημ. Καλομοίρη  

 
 


