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Kdo o Vás může pečovat ?
 
Multidisciplinární tým pečující o pacienty 
po CMP v rámci iktové jednotky:
• lékař - neurolog (případně další specia- 
 listé rehabilitační, gastroenterolog, 
 nutricionista, ORL lékař aj. se sestrami, 
 zdravot. ošetřovatelským personálem)
• fyzioterapeut, ergoterapeut
• klinický psycholog
• klinický logoped

Klinický logoped zajišťuje komplexní péči 
(diagnostiku a terapii) v oblasti:
• motoriky a hybnosti mluvidel, svalových 
 skupin účastnících se polykání a dýchání
• všech komunikačních dovedností  
 (mluvení, čtení, psaní včetně dalších 
 funkcí – matematické schopnosti aj.)
• nácvik psaní PHK / LHK
• dalších funkcí potřebných pro komunikaci 
 (zrakové, sluchové vnímání, orientace 
 v prostoru, paměť, soustředění) 

Kdy Vám ještě může pomoci klinický 
logoped ?
• Při komunikačních obtížích v dospělém 
 i dětském věku a to u různých diagnóz. 
 (CMP a úrazy hlavy, degenerativní 
 onemocnění CNS, nádorová onemocnění 
 oblastí hlavy, a krku, dětské vývojové 
 poruchy a jiné diagnózy).

Tento materiál byl vydán 
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OBTÍŽE při mluvení (afázie)
 
• Nevybavujete si, či zaměňujete slova?
• Víte, co chcete říci, ale nejde to? 
• Nevyjádříte myšlenku?
• Lidé Vám nerozumí?
• Nerozumíte přesně, co vám lidé říkají?
• Máte obtíže se psaním, čtením, počty?
• Máte neobratnou pravou / levou 
 (dominantní) ruku a nemůžete psát?
• Zaměňujete L / P stranu, hůře se 
 orientujete, nepoznáváte místa, věci?

DOŠLO KE ZMĚNĚ NÁHLE, přibývají?
VYHLEDEJTE LÉKAŘE

PŘÍZNAKY po léčbě PŘETRVÁVAJÍ ?
VYHLEDEJTE KLINICKÉHO LOGOPEDA

TERAPIE klinického logopeda
• Nácvik výbavnosti slov
• Nácvik souvislého mluvního projevu
• Nácvik porozumění mluvené řeči
• Nácvik obnovení schopnosti čtení,
 psaní, počítání
• Nácvik držení tužky, grafomotorických 
 dovedností

OBTÍŽE při jídle, polykání 
(dysfagie)

 
• Kašlete při pití čaje, polévky?
• Vytékají či vypadávají vám sousta z úst 
 při jídle?
• Máte obtíže s polykáním? 
 (nevybavuje se polknutí, je bolestivé)
• Vázne vám sousto v krku?
• Vytéká vám jídlo nosem?
• Lepí se vám sousto na patro, či v krku?
• Škytáte často?

DOŠLO KE ZMĚNĚ NÁHLE, přibývají?
VYHLEDEJTE LÉKAŘE

PŘÍZNAKY po léčbě PŘETRVÁVAJÍ ?
VYHLEDEJTE KLINICKÉHO LOGOPEDA

TERAPIE klinického logopeda
• Stimulace, masáže
• Cvičení svalů podílejících se na polykání
• Nácvik vhodných poloh a technik 
 polykání
• Nácvik koordinace dechu a polykání

OBTÍŽE při vyslovování 
(dysartrie, paréza n. facialis)

 
• Máte asymetrický obličej?
 (spadlý ústní koutek)
• Máte často zanícené „koutky“? 
 (v noci vlhký polštář)
• Obtížně vyslovujete?
• Lidé vám nerozumí?
• Nestačí vám dech při mluvení?
• Změnil se vám hlas?

DOŠLO KE ZMĚNĚ NÁHLE, přibývají?
VYHLEDEJTE LÉKAŘE

PŘÍZNAKY po léčbě PŘETRVÁVAJÍ ?
VYHLEDEJTE KLINICKÉHO LOGOPEDA

TERAPIE klinického logopeda
• Stimulace, masáže
• Cvičení orofaciálních svalů 
• Nácvik, posilování výdrže a síly dechu
• Nácvik koordinace dechu s mluvou
• Nácvik správného používání hlasu
• Nácvik artikulace

OBTÍŽE,   KTERÝCH   BYSTE   SI   MOHLI   VŠIMNOUT


