Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali, že 4. dubna 2019 budou probíhat individuální konzultace s
Bobath terapeutkou a logopedkou Mgr. Annou Kejíkovou.
Konzultace je zaměřena na krmení u dětí s poruchami příjmu potravy (poruchy polykání
a kousání) a orofaciální stimulaci (stimulaci svalstva v dutině ústní). S problematikou
poruch krmení úzce souvisí navazující problémy v rozvoji komunikačních dovedností a
řeči – terapeutické krmení je předstupněm pro rozvoj motoriky mluvidel a vývoj řeči.
Konzultace budou probíhat:

4. dubna 2019 na pracovišti v Hradci Králové – Tř. E. Beneše 1549/34
Na konzultaci se mohou přihlásit rodiny, jejichž děti již logopedka konzultovala a také všechny
další rodiny, které budou mít o konzultaci zájem.
Centrum zapůjčí Mgr. Kejíkové prostory pro konzultace a uhradí její cestovné. Cenu samotné
konzultace si rodiče hradí sami. Konzultace trvá 1 hodinu a její cena je 800, -Kč.
V případě, že máte o konzultaci zájem, kontaktujte přímo Mgr. Annu Kejíkovou na emailu
akejikova@seznam.cz (do mailu je potřeba uvést, že se jedná o konzultaci v Hradci a napsat
si čas, který je pro Vás nejlepší a zároveň čas, který v žádném případě není možný) nebo na
telefonu 605 94 52 06. Na konzultaci se můžete přihlásit do pondělí 1. 4. 2019.
Prosíme o přihlášení co nejdříve, v případě malého zájmu, budou konzultace zrušeny.
Bližší informace ke konzultaci
Na konzultaci si s sebou přineste to, co teď Vaše dítě jí, pokud jí lžičkou, tak nějaký puding
nebo jogurt, event. mačkanou stravu, kukuřičné křupky, dále Brumíka či nějakou jinou dobrotu
na kousání a něco na pití. Pokud pije dítě z láhve, tak to co aktuálně pije. V případě, že krmíte
dítě v nějaké speciální sedačce, tak si prosím přivezte i ji.
Vaše dítě by před konzultací nemělo být najedené, aby ho terapeutka viděla jíst.
Pokud máte zprávy od lékařů - neurologa nebo jiných specialistů, prosím, přineste je k
nahlédnutí. Můžete přivézt i krátkou videonahrávku (i na mobilu), jak Vaše dítě jí, co je Vaším
největším problémem.
V případě jakýchkoli dotazů ohledně konzultací kontaktujte přímo Mgr. Kejíkovou na emailu
akejikova@seznam.cz nebo na telefonu 605 94 52 06.
S přáním hezkého dne
Kateřina Jírová
Centrum LIRA, z.ú.
Email: katerina.jirova@centrumlira.cz
Tel: 724 400 832

Program rozvoje zrakového vnímání dlouhodobě podporuje Nadační fond Českého rozhlasu –
sbírka Světluška.
Služby pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením podporuje Nadace Leontinka.

