
Pfiedstavujeme / i*

roãník V       ãíslo 1       únor 2016 www.listyregionu.cz

10

Mgr. Miroslava Dyãková.

Klinická logopedie je vûdní 
obor zab˘vající se komunikací,
respektive naru‰ením komuni-
kaãní schopnosti.

V nemocnici Blansko pÛsobí klinick˘
logoped od roku 1995. Ambulance po-
skytuje péãi dûtsk˘m i dospûl˘m klien-
tÛm a to formou ambulantní i u lÛÏka pro
hospitalizované pacienty. Klinick˘ logo-
ped je souãástí odborného t˘mu v péãi
o pacienty po cévní mozkové pfiíhodû,
s poruchou polykání (dysfagie) apod.

V roce 2013 udûlilo Ministerstvo zdra-
votnictví âR danému pracovi‰ti akredita-
ci pro uskuteãÀování praktické ãásti 
specializaãního vzdûlávacího programu
v oboru klinická logopedie. Ambulance
se tak stala v souãasné dobû jedním z
osmi zafiízení v republice, které splÀuje
nároãné podmínky na kvalitu poskytova-
n˘ch sluÏeb a vybavenost pracovi‰tû.

Klinick˘ logoped se zab˘vá ‰irokou
‰kálou poruch a vad fieãi napfi. nejen
dyslálií (porucha v˘slovnosti), ale také
poruchou plynulosti fieãi (koktavost,
breptavost), dále ztráta fieãi po úraze ãi
mozkové pfiíhodû, naru‰ením v˘voje
fieãi (opoÏdûn˘ v˘voj fieãi ãi v˘vojová
dysfázie), poruchami hlasu i sluchu, 
onûmûním celkov˘m ãi v˘bûrov˘m
(tzv. mutismus ãi elektivní mutismus).
Nemalou ãást klientely tvofií také dûti
se specifick˘mi poruchami uãení (dys-

lexie, dysgrafie, dyskalkulie aj.).
Základem logopedické péãe je po-

skytnutí komplexních sluÏeb, tedy 
zaji‰tûní nejen diagnostiky a následné
terapie v oblasti fieãi, jazyka a hlasu, ale
také nabídka programÛ speciální péãe.

Mezi odborné programy, které ambu-
lance zaji‰Èuje nejen pro své klienty, ale
také pro ‰irokou vefiejnost patfií: 

KUPREV = primárnû preventivní

program pro dûti od 4 do 8 let, zamûfie-
n˘ na v‰eobecn˘ rozvoj a adaptaci v so-
ciálním prostfiedí (Mgr. Dyãková).

KUPOZ = program pro rozvoj po-
zornosti pro dûti od 8 let (Mgr.
Dyãková).

KUMOT = skupinov˘ program pro
rozvoj motoriky a sociálních dovednos-
tí pro dûti od 5 do 8 let (Mgr. Dyãková,
Mgr. Ga‰iãová).

HYPO = pfiíprava na vstup do ‰koly
pro dûti od 5, 5 do 8 let (Mgr. Dyãková,
Mgr. Ga‰iãová).

VESELÉ MALOVÁNÍ = grafomoto-
rická cviãení pro pfied‰kolní dûti (Mgr.
Ga‰iãová).

MAXÍK = stimulace pfied‰kolních
dûtí (Mgr. Linhartová).

Edukaãnû stimulaãní skupinky =
pfiíprava pfied‰kolních dûtí (Mgr.
Linhartová).

V letních mûsících ve spolupráci
s Domem dûtí a mládeÏe Blansko pofiá-
dáme pfiímûstské tábory, které poskytu-
jí kontinuitu péãe v období prázdnin.
Hravou formou uãíme dûti sociálním
dovednostem a komunikaci.

Novinkou v oblasti logopedie bude
v nejbliÏ‰ích dnech zavedení tzv. LO-
GOCANISTERASPIE, tedy léãebného
kontaktu psa na ãlovûka, resp. na dítû.
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