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JAK VÁM MŮŽE POMOCI 
KLINICKÝ LOGOPED  
VE FAKULTNÍ NEMOCNICI 
OLOMOUC
KOMPLEXNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE 
O DOSPĚLÉ A DĚTI



POTŘEBUJETE ZLEPŠIT NEBO 
OBNOVIT VAŠE SCHOPNOSTI 
SPRÁVNĚ VYSLOVOVAT ČI TVOŘIT 
VĚTY? DOSPĚLÝM POMÁHÁME 
ŘEŠIT NÁHLE VZNIKLÉ I POZVOLNA 
NASTUPUJÍCÍ OBTÍŽE

Oddělení klinické logopedie FN Olomouc 
poskytuje akuktní i následnou péči o osoby 
s poruchami komunikace, která je plně hrazena 
pojišťovnou.

K náhlým případům, které vám pomůžeme řešit 
patří například stavy po CMP, úrazu nebo operaci. 
U pozvolně nastupujících se jedná nejčastěji 
o příznaky neurologických onemocnění, demence 
či Parkinsonovy choroby. Se všemi těmito případy 
vám naši odborníci dokáží pomoci.

Provádíme všechny standardní diagnostické 
a terapeutické činnosti.

Terapie klinického logopeda u dospělých může 
probíhat a často probíhá v rámci hospitalizace 
na klinikách a odděleních FNOL (neurologie, 
rehabilitace, geriatrie, neurochirurgie) nebo 
také ambulantně na doporučení lékaře. Četnost 
ambulantní terapie je možná až 2x týdně.

NEJČASTĚJI DAIGNOSTIKOVANÉ OBTÍŽE 
U DOSPĚLÝCH
Afázie
pacient nevybavuje či zaměňuje slova, komolí slova, 
nevyjádří myšlenky souvislou větou, nerozumí tomu, 
co druhý říká, nedaří se mu vyslovit slovo, má potíže 
se čtením a psaním, s pamětí, pozorností, zrakovým 
vnímáním

Dysartrie
špatně artikuluje, obtížně koordinuje dýchání při řeči, 
hlas má jinou kvalitu

Dysfagie
problémy s polykáním tekuté či tuhé stravy

Příklady terapie
 nácvic produkce řeči

 stimulace porozumění mluvené řeči

 obnovení schopnosti čtení, psaní počítání

 trénink kognitivních funkcí (paměť, pozornost)

 stimulace svalů jazyka a obličeje

 nácvik koordinace dechu s mluvou

 hlasová cvičení

 nácvik artikulace

 nácvik vhodných poloh a technik při polykání

MÁ LOGOPEDICKÉ OBTÍŽE VAŠE 
DÍTĚ? MLUVÍ POZDĚJI NEBO MLUVÍ 
MÁLO A NETVOŘÍ VĚTY?

Na základě doporučení Vašeho pediatra (popř. foniatra, 
neurologa) klinický logoped Vaše dítě vyšetří, stanoví 
diagnózu (opožděný vývoj řeči, dyslalie, dysfazie, 
koktavost,…) a povede terapii v naší ambulanci.

MEZI NEJČASTĚJI DIAGNOSTIKOVANÉ 
OBTÍŽE U DĚTÍ PATŘÍ
 vaše dítě mluví později než jeho vrstevníci

 mluví málo nebo netvoří věty a má už 3 roky

 není mu rozumět

 špatně vyslovuje některé hlásky

 zadrhává se

Příklady terapie
 rozvoj slovní zásoby a tvorba vět

 stimulace zrakového a sluchového vnímání 
a rozlišování

 nácvik motoriky mluvidel

 nácvik výslovnosti hlásek  
(k vyvození hlásky R využití rotavibrátoru)

 předškolní příprava dítěte

 grafomotorická cvičení


