
The Sloane Court Clinic 
Ιδιωτική κλινική που παρέχει ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. 
 

Διευθυνση 
The Sloane Court Clinic 

11 Sloane Court West 

London SW3 4TD 
 
Ραντεβού:  020 7730 5945 
Υποδοχή:  020 7730 9326 
Φαξ:  020 7730 9871 
E-Mail: office@sloanecourtclinic.com 
Ιστοσελίδα: www.sloanecourtclinic.com  
 
Συνοπτικές πληροφορίες  
 
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του  ‘The Sloane Court Clinic’. H Sloane Court Clinic 
παρέχει θεραπεία για ένα ευρύ φάσµα ψυχολογικών και ψυχιατρικών προβληµάτων στα ιδιωτικά εξωτερικά 
ιατρεία µας στην περιοχή Chelsea του Λονδίνου. Μπορούµε επίσης να παράσχουµε νοσοκοµειακή 
περίθαλψη και επισκέψεις κατ’οίκον τόσο στo Hνωµένο Βασίλειο όσο και στο εξωτερικό εφόσον αυτό 
θεωρηθεί απαραίτητο.  
 
Επίσης παρέχουµε υπηρεσίες ψυχικης υγείας σε εγχώριους οργανισµούς και πολυεθνικές εταιρίες, µικρές 
υπηρεσίες, πανεπιστήµια και δικηγορικά γραφεία (τοµείς εργασιακού και οικογενειακού δικαίου) Οι 
ασθενείς µας προέρχονται από το Λονδίνο, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσµο. 
 
Οι υπηρεσίες µας είναι εµπιστευτικές και είµαστε σε θέση να οργανώσουµε ιδιαίτερες διαδικασίες  
προσέγγισης ψυχιατρικής και ψυχολογικής υποστηριξης για όσους ασθενείς  επιθυµούν µια ιδιαιτέρως 
ελαστική και εχέµηθη παροχή υπηρεσιών.   
 
Η Sloane Court Clinic ιδρύθηκε και διευθύνεται απο τον Δρ Roger Howells, επόπτη Ψυχίατρο, πρώην 
επόπτη και εκπαιδευτή στο Maudsley Hospital. O Δρ Howells σπουδασε ψυχιατρική στο Maudsley Hospital 
και έχει υπάρξει λέκτορας στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής, το οποίο είναι ένα πρωτοπορειακό κέντρο 
εκπαίδευσης στην ψυχιατρική και στους τοµείς ψυχικής υγείας στο Λονδίνο. Ο Δρ Howells είναι απόφοιτος 
του Τhe School of Clinical Medicine του πανεπιστηµίου Cambridge όπου του απενεµήθει το βραβείο 
Ψυχιατρικής. Επίσης, είναι συνεργατης του  Royal College of Psychiatrists. 
 
Η Sloane Court Clinic παρεχει ιατρικές, ψυχιατρικές και ψυχολογικές υπηρεσίες. Εργασιοθεραπεία και 
άλλοι επαγγελµατικοί κλάδοι είναι επίσης διαθέσιµοι. Δίνουµε ισότιµη βαρύτητα στους παθολογικούς και 
ψυχολογικούς τοµείς της θεραπείας. Σε κάποιες περιπτώσεις ειδικές ιατρικές εξετάσεις και γνώµη ιατρών 
άλλων ειδικοτήτων µπορεί να ζητηθούν έτσι ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση συνυπαρχόντων 
παθολογικών αιτιών πριν εφαρµοστεί φαρµακοθεραπεία και/η ψυχολογική θεραπεία. Ψυχολογικη θεραπεία 
παρέχεται από επιδέξιους και διαπιστευµένους κλινικούς και συµβουλευτικους ψυχολόγους. 
 
Η κλινική δέχεται ασθενείς ηλικίας άνω των τεσσάρων ετών. 
 
Οι υπηρεσίες  µας παρέχονται στα Αγγλικά, ωστόσο ψυχολογική θεραπεία µπορεί να προσφερθεί και στα 
Ελληνικά. Επίσης έχουµε διαθέσιµο ένα εκτεταµένο κι αναπτυσσόµενο δίκτυο συναδέλφων που παρέχουν 
θεραπεία και σε άλλες γλώσσες. 
 
Η κλινική βρίσκεται σε µια ήσυχη κι ευχάριστη τοποθεσία στο Chelsea. Το ιατρείο αποτελείται από άνετα 
και σύγχρονα δωµάτια αρχιτεκτονικώς επιµεληµένα. 
 
Οι ψυχολογικές η ψυχοθεραπευτικές θεραπείες που παρέχονται είναι οι εξείς: 
 

• Γνωσιακή Συµπεριφοριστική Θεραπεία (CBT) 
• Θεραπεία Σχηµάτων (SFT) 
• Mindfulness Γνωσιακή Θεραπεία (MBCT) 
• Διαλεκτική Συµπεριφοριστική Θεραπεία (DBT) 
• Θεραπεία Επίλυσης Προβληµάτων  
• Πρωσοποκεντρική Θεραπεία 
• Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία (CAT) 

 



• Οφθαλµοκινιτική Aπευαισθητοποίηση κι Eπαναπρογραµµατισµός  (EMDR) 
 
GPs και Οικογενειακοί Γιατροί 
 
Συνιστούµε  στους GPς να επισκευθούν την κλινική και να αναπτύξουν µια στενή εργασιακή σχέση µαζί 
µας. Προτάσεις σχετικώς µε το πώς µπορούµε να παρέχουµε υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες των 
ασθενών τους είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Ο Δρ Howells και οι συνεργάτες του είναι πρόθυµοι να 
προσφέρουν συµβουλές για το πως µπορούν να παραπέµψουν ασθενείς ή για άλλα κλινικά ζητήµατα που 
αφορούν τους ασθενείς τους.    
 
Εάν επιθυµείτε να παραπέµψετε κάποιον ασθενή παρακαλούµε χρησιµοποιήστε την παραπάνω λίστα 
επικοινωνίας η επισκευθείτε το λινκ Επικοινωνείστε µαζί µας. 
 
Εργασιακή Υγεία 
 
Η κλινική έχει αναπτύξει στενή συνεργασία µε ιατρούς εργασιακής υγείας και συνεχίζει να επεκτείνεται 
σ’αυτόν τον τοµέα.  
 
Αν θέλετε να παραπέµψεται κάποιο περιστατικό παρακαλούµε χρησιµοποιείστε την παρακάτω λίστα 
επαφών ή επισκευθείτε το λινκ Επικοινωνείστε µαζί µας. 
 
Υγεία σπουδαστών 
 
Η κλινική παρέχει υπηρεσίες σε ένα µεγάλο αριθµό σπουδαστών και φοιτητών και συνεχίζει να αναπτύσει 
διαρκώς εργασιακές σχέσεις µε τµήµατα υγείας σπουδαστών διάφορων πανεπιστηµίων. Ο Δρ Howells και 
οι συνεργάτες του επισκέπτονται διάφορα τµήµατα υγείας σπουδαστών  και παρέχουν συµβουλές ή/και 
διαλέξεις για την επιµόρφωση του προσωπικού σε αρµόδια θέµατα. 
 
Αν θέλετε να παραπέµψεται κάποιο περιστατικό, παρακαλούµε χρησιµοποιείστε την παρακάτω λίστα 
επαφών ή επισκευθείτε το λινκ Επικοινωνείστε µαζί µας. 
 
Σύνδεσµος Ψυχιατρικών Υπηρεσιών 
 
Υπάρχει καθιερωµένη και ανεπτυγµένη σχέση µε ένα ευρύ φάσµα ιατρών π.χ. ρευµατολόγοι, καρδιολόγοι, 
ενδοκρινολόγοι, δερµατολόγοι κι ιατροί άλλων ειδικοτήτων. Σε κάποιες περιπτώσεις δουλεύουµε από 
κοινού µε συναδέλφους στον τοµέα της ιατρικής και χειρουργικής τόσο στο Λονδίνο όσο και διεθνώς.  
 
Αν θέλετε να παραπέµψεται κάποιο περιστατικό, παρακαλούµε χρησιµοποιείστε την παρακάτω λίστα 
επαφών ή επισκευθείτε το λινκ Επικοινωνείστε µαζί µας. 
 
Περεταίρω πληροφορίες  
 
Μέσω ταχυδροµείου 
The Sloane Court Clinic 
11 Sloane Court West 
London SW3 4TD 
United Kingdom 
 
Μέσω τηλεφώνου 
+44 (0) 20 7730 5945 
+44 (0) 20 7730 9326 
 
Μέσω Φαξ 
+44 (0) 20 7730 9871 
 
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
office@sloanecourtclinic.com 

 
 

H ιστοσελίδα µας στα Αγγλικά: www.sloanecourtclinic.com  

Δείτε το χάρτη της περιοχής : Go to Google Maps 


