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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krajská zdravotní se připojila k Evropskému dni logopedie
Ve středu 6. března 2019 měli možnost rodiče menších dětí a předškoláků dozvědět se více o
jejich výslovnosti. Otorinolaryngologické oddělení (ORL) Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.,
se Dnem otevřených dveří, na svém pracovišti klinické logopedie, připojilo k Evropskému dni logopedie.
Logopedka Mgr. Štěpánka Mališová uvedla, že pro malé pacienty byly připraveny dvě ambulance, ve kterých
probíhalo orientační vyšetření výslovnosti dítěte. „Rodiče poté obdrželi informaci, zda je vše v pořádku nebo
je nutné zahájit u dítěte logopedickou péči. V případě doporučení další návštěvy logopeda byla pro rodiče
s dětmi připravena třetí ambulance, ve které kolegyně ukazovala, jak pracovat na odstranění problému za
pomoci věcí a hraček běžně dostupných v domácnosti, než začne u dítěte logopedická péče,“ řekla Mgr.
Štěpánka Mališová.
Dne otevřených dveří k návštěvě logopeda se svou tříletou dcerou Johankou využila Pavla Horáková z Děčína.
„Na problém s výslovností u dcery nás upozornila dětská lékařka při povinné prohlídce a dala nám
doporučení k logopedovi. Jelikož je těžké sehnat specialistu logopeda a jsou dlouhé objednací lhůty, využila
jsem dnešní akce, abych se poradila, jak pracovat na odstranění problému, než zahájí dcera péči. O Dni
otevřených dveří jsem se dozvěděla z facebookové stránky společnosti Krajská zdravotní a ze Zpravodaje
města Děčín,“ uvedla Pavla Horáková.
V rámci Evropského dne logopedie se věnovali odborníci pozornost dalším vývojovým vadám u dětí, které
mohou zapříčinit špatnou výslovnost. „Zaměřujeme se jak na sluchové, tak na zrakové vnímání dítěte, hrubou
a jemnou motoriku a paměť. Hlavně sluch a paměť mají na výslovnost velký vliv. Hodně záleží na tom, jak má
člověk slova odposlouchaná a jak si je pamatuje,“ doplnila Mgr. Štěpánka Mališová.
„S nápadem uspořádat na zdravotnickém pracovišti klinické logopedie děčínského otorinolaryngologického
oddělení Den otevřených dveří přišla vrchní sestra Bc. Kateřina Lolloková. Dorazilo 20 dětí se svými rodiči či
prarodiči. Cílem akce bylo představit naše pracoviště, kde logopedky pracují nejen s dětmi v ambulancích, ale
dochází i na lůžkové stanice našich zdravotnických pracovišť, zejména na neurologii a rehabilitaci, kde s
hospitalizovanými pacienty, například po mozkových příhodách, trénují výslovnost,“ dodala Mgr. Danuše
Tomášková, hlavní sestra děčínské nemocnice.
V loňském roce se uskutečnilo v ambulantní logopedii Otorinolaryngologického oddělení (ORL) Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., 3359 návštěv dětských pacientů. Logopedky pečovaly o 536
hospitalizovaných nemocných.
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