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SLUŽBY KLIENTŮM S AFÁZIÍ
Mgr. Ester Lochmanová

Po propuštění z nemocničních zařízení
směřují pacienti s afázií nejčastěji
do našich ambulancí, kde se snažíme
započít potřebnou terapii, nebo v ní
pokračovat. Po odchodu pacienta
z nemocnice může ošetřující lékař dle
základní diagnózy zažádat o léčebný
pobyt. My bychom neměli tuto službu
opomíjet a měli bychom našim klientům
s komunikační bariérou pomoci vyřídit
vše potřebné. Klientovi s afázií se
většinou od základů změní život a je

nutné podpořit jeho socializaci a znovu
obnovit začlenění klienta do společnosti.
To podporují i různá sdružení nabízející
možnost sdílení a vzájemné podpory
samotných klientů, což většině z nich
velmi pomáhá. Terapie by měla být snadno
dostupná, komplexní, mezioborová a cíl
by měl být jasný – zlepšovat kvalitu života.

Sdružení, spolky

Občanské sdružení Afázie –
Klub Afázie Šumperk
Obchodní Korzo, Dr. E. Beneše 5,
Šumperk; skupinová setkávání probíhají
každý pátek od 13:15 do 14:45.
Kontakt: PhDr. Mgr. Helena
Šišmová, supervize,
tel.: 583 311 215, mobil: 603 592 113,
e-mail: sismova@ld.spk.cz

Klub afasie, z. s.
schůzky skupin pacientů jednou týdně
(pondělí 16:00–17:30, čtvrtek 9:00–10:30)
Kontakt: Mgr. Zuzana Konůpková
(mobil 776 754 080)
www.klubafasie.com
Sdružení CMP
Elišky Peškové 17, Praha 5
Kontakt: e-mail: scmp@volny.cz,
tel.: +420 776 721 519, +420 777 610 827
www.sdruzenicmp.cz
Ictus, o. p. s.
Adresa kanceláře: Kurzova 25,
Praha 13, adresa: J. Dohnálek,
Holubice č. p. 263, 252 65 Tursko
Kontakt: e-mail: dohnalek@ictus.cz,
mobil: +420 603 500 718
Cerebrum – Sdružení osob
po poranění mozku a jejich rodin
Křižíkova 56/75A, Praha 8
Kontakt: tel. (+420) 226 807 048,
(+420) 774 423 998 – poradna,
e-mail: info@cerebrum2007.cz
Spolek ProAfázie
Fakultní nemocnice Brno – Bohunice,
Jihlavská 20, Brno; skupinová
setkání se konají pravidelně každé
úterý 15:30 – 17:30 hod.
Kontakt: e-mail: proafazie@seznam.cz;
kontaktní osoba Mgr. Naděžda Lasotová,
tel: 606 243 766
www.proafazie.cz

V níže uvedených odkazech lze nalézt
pro klienty důležité informace, kde
a jak hledat další podporu a pomoc.

Spolek Znovu s námi
Murmanská 13, Praha 10 – Vršovice
Kontakt: Olga Müllerová, vedoucí klubu,
tel. 222 955 417, mobil 604 758 301,
e-mail: o.mullerova@atlas.cz
http://oszare.sweb.cz

Mgr. Ester Lochmanová

Klinika rehabilitačního lékařství
Albertov 7, Praha 2
Kontakt: kartotéka – tel.: 224 968 491
http://reha.lf1.cuni.cz/
Ústřední vojenská nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
Kontakt: info@uvn.cz,
tel. +420 973 208 261 Oddělení
rehabilitační a fyzikální medicíny
www.uvn.cz
Institut komplexní rehabilitace
U Malvazinky 7, Praha 5
Kontakt: recepce.institut@mediterra.cz,
tel. +420 251 116 600

Odkazy na kluby CMP po celé ČR
(10 klubů) najdete na:
http://www.sdruzenicmp.cz/
kdo-jsme/kluby-cmp

Rehabilitační nemocnice Beroun
Prof. Veselého 493, Beroun
Objednání k hospitalizaci
do Rehabilitačního centra:
telefon +420 311 745 253

Rehabilitace po CMP

Soukromá klinika LOGO s. r. o.
Vsetínská 20, 639 00 Brno
Kontakt: tel.: 543 420 666,
543 232 323, mobil: 777 675 233,
e-mail: logo@logoped.cz
http://www.moje-klinika.cz/
diagnosticko-terapeuticke-pobyty

Rehabilitační pobyty pro pacienty
s afázií poskytují prakticky všechna
rehabilitační oddělení a kliniky
nemocnic. Níže uvedený výčet
pracovišť tudíž rozhodně není úplný.
Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN
Žitná 24, 120 00 Praha 2
Intenzivní logopedická péče –
léčebné pobyty pro osoby s afázií
Tel.: 224 964 915
https://fonia.lf1.cuni.cz/
lecebne-preventivni-cinnost

Rehabilitační ústav LRS Chvaly
Stoliňská 920, Praha 20 – Horní Počernice
http://www.chvaly.cz/cz/
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Rehabilitační ústav Hrabyně
Hrabyně č. 204, 747 67 Hrabyně 3
Kontakt: tel.: 553 603 111
(recepce), tel.: 553 603 262
(příjem pacientů, sekretariát ředitele),
e-mail: ruhrabyne@ruhrabyne.cz
Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
Kontakt: tel.: +420 469 648 111
Státní léčebné lázně Janské Lázně
Nám. Svobody 272, 542 25 Janské Lázně
Kontakt: Přijímací kanceláře léčebny
dospělých +420 499 860 304,
pkdospeli@janskelazne.com – pro pacienty
Vojenský rehabilitační ústav Slapy
252 08 Slapy nad Vltavou
http://www.volareza.cz/
index.php?s=cs-VRU
Odborný léčebný ústav Paseka,
příspěvková organizace
Paseka 145, 783 97, Paseka
https://www.olupaseka.cz/
oddeleni/rehabilitace/
Rehabilitační ústav Kladruby
Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi
http://www.rehabilitace.cz/poskytovanapece/lecebne-pobyty/pobytyhrazene-zdravotnimi-pojistovnami/
lecebne-rehabilitacni-pobyty/
Lázně Darkov
Lázeňská 48/41, Karviná – Darkov
Kontakt: info@darkov.cz
http://www.darkov.cz
AquaKlim, s. r. o. –
Sanatoria Klimkovice
742 84 Klimkovice – Hýlov
Kontakt: tel. 556 422 111
www.sanatoria-klimkovice.cz

Pomocné odkazy
https://www.fnbrno.cz/areal-bohunice/
neurologicka-klinika/material-k-terapiiafazie-alexie-a-agrafie/t4561
Neurologická klinika LF MU
a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno,
tel.: 532 232 350, fax: 532 232 249 –
vyšetřovací a terapeutické materiály
http://www.poruchykomunikace.
estranky.cz/clanky/afaticky-slovnik/
afatický slovník pro komunikaci
s pacientem s afázií
http://www.ergoaktiv.cz/o-nas/
ERGO Aktiv, centrum neurorehabilitace
po mozkových příhodách (CMP)
a jiném získaném poškození mozku.
www.saak-os.cz
Společnost pro augmentativní
a alternativní komunikaci, o. p. s.
http://www.psychoterapievbrne.cz/
Centrum komplexních psychologických
služeb RHEA (Brno) – placená služba.
Psychologická a neuropsychologická
diagnostika, trénink paměti a ostatních
poznávacích schopností, zvládání
chronické bolesti. Péče o pacienty center
léčby bolesti, neurologické pacienty i jiné
klienty, kteří potřebují naši pomoc při
řešení různých psychosomatických potíží.
http://www.fosaops.org/
podporovane-zamestnavani-formika/
Posláním sociální služby „Podporované
zaměstnávání“ je poskytovat lidem se
znevýhodněním na trhu práce takovou
podporu, aby mohli pracovat za stejných
podmínek jako ostatní lidé a společně s nimi.
http://docplayer.cz/68937297Cvicte-si-svuj-mozek.html
pracovní sešit pro pacienty
s lehkou kognitivní poruchou
www.vjednomdome.cz
Mezigenerační centrum Julie
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/
Speciáln%C3%AD_pedagogika/
Komunikačn%C3%AD_tabulky/Slovesa
program na tvorbu komunikačních
tabulek Boardmaker

www.mentio.cz
program pro klienty s afázií
https://www.fono3.com/cs
program fono
https://www.diakonie.cz/sluzby/
https://lifetool.diakonie.cz
pomoc v komunikaci
http://www.lidemezilidmi.cz/well-being
http://www.nrzp.cz/homepage.html
Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR
https://www.internetporadna.cz
bezplatné poradenství online
http://www.mozkovaprihoda.cz/
jnp/cz/index.html
www.pecujici.cz
http://www.seniorportal.cz/
http://www.cestovaniproseniory.cz/
lazne-pro-seniory/
http://www.csspraha.cz/users_data/
file/adresar_sluzeb_pro_seniory.pdf
https://www.domelie.cz/
pece-o-seniory-duchodce
pečovatelé o seniory
http://www.alza.cz/
mobilni-telefon/pro-seniory/
mobilní telefony pro seniory
http://socialni.praha.eu/jnp/cz/
dalsi_sluzby/index.html
www.helpnet.cz
pro osoby se specifickými potřebami
http://www.prvnikrok.cz/
ergoterapie-a-fyzioterapie
https://www.mentem.cz/zacit/
trénink paměti
http://www.gerontocentrum.cz
http://www.ukconnect.org

http://www.neuro-centrum.cz/#nase-sluzby

http://www.aphasiahope.org/

http://www.petit-os.cz
PC program

http://www.academyofaphasia.org/
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