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Váz� ení a milí rodic� e
a c� tenár� i,
zanedlouho na dveře zaklepe nový rok 2012, a proto
mi dovolte, abych krátce zhodnotila rok letošní.
Raná péče EDA má za sebou první rok fungování v novém rouše a nebyl
to rok nikterak snadný. Abychom udrželi poskytování rané péče pro
vás, naše klientské rodiny, museli jsme mít pořádně ostré lokty. Přesvědčování státní správy a samosprávy o potřebnosti služby, shánění
peněz z jiných zdrojů, investice do fundraisingu, propagace rané péče
na veřejnosti prostřednictvím pořádání mnoha akcí. Velká nejistota,
zda středisko bude dál fungovat, zda bude připravené pomoci rodinám
v těžké životní situaci, zda zaměstnanci budou mít svou práci, byla
vyvažována velkou podporou právě z vaší strany. A to byl náš hnací
motor pro to, abychom napnuli všechny své síly a letošní rok zvládli.

V tomto čísle zpravodaje vám, kteří jste se nemohli zúčastnit mezinárodní soutěže a výstavy hmatových knih Tactus, přiblížíme, jakou vzácnou událost jsme mohli u nás v Trojické hostit. Pozveme vás na poslední
letošní akci – seminář, kde se dozvíte informace o centrálním postižení
zraku, nabídneme vám opět nové pomůcky a tip na sněhové radovánky
na speciálních sáňkách. Samozřejmě opět nechybí příspěvky z rodin.
Dovolte mi, abych vám všem popřála poklidné prožití vánočních svátků,
dětem mnoho radosti z dárků pod stromečkem a vše dobré do nového
roku 2012.
Petra Cihlová, ředitelka

Velký dík patří všem zaměstnancům, kteří se všichni do jednoho zapojili, a také všem vám, kteří jste nám poskytli jakoukoliv podporu.
Již teď ovšem mohu konstatovat, že příští rok nebude o mnoho lepší.
A tak nám držte palce, aby finanční prostředky, které nám přidělí stát,
s těmi, které se nám podaří sehnat z jiných zdrojů, pokryly fungování
Rané péče EDA i nadále.

úvodník
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Raná péc� e EDA spolupor� adatelem
mezinárodní soute� z� e a výstavy
Tactus and Tyflo 2011
Když Praha hostila v roce 2005 seminář věnovaný hmatově
ilustrovaným knížkám, dala si předsedkyně Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých paní Terezie Kochová tu práci
a spočítala, s kolika knížkami se průměrně setká běžné dítě, než
oslaví své desáté narozeniny. Vyšlo jí číslo kolem tří tisíc – od leporel, z kterých dítěti předčítají rodiče i prarodiče, přes různé pracovní
sešity pro předškoláky až po školní učebnice a také knížky, které si
takový desetiletý čtenář už často sám půjčuje v knihovně. U knížek
pro tento věk je prakticky nemyslitelné, že by byly pouze textové, bez
obrázků, které přitahují zájem dítěte a podněcují jeho zvědavost.

nic dalšího zajímavého, čeho by se dítě mohlo v souvislosti s textem
dotýkat, co by mohlo povzbudit jeho zájem hmatat. Přitom právě
trénink způsobuje, že nevidomí dokáží hmatem rozlišit více než běžně
vidící člověk – nejen Braillovo písmo, ale i další důležité detaily světa,
který je obklopuje. Hmatově přístupné ilustrace zároveň podporují
fantazii nevidomého dítěte a obohacují možnost práce s textem.
Skupina Tactus se proto snaží podpořit v celém světě tvořivost těch, kteří
mají chuť věnovat se tvorbě ilustrací pro nevidomé děti. Jednou z forem
této podpory je pořádání mezinárodních soutěží. Ty se až do roku 2009
pořádaly každoročně v Dijonu, nyní budou jednou za dva roky a poprvé
se v roce 2011 soutěž konala mimo Francii. Bylo pro nás velkou ctí, že
pořádání soutěže Tactus and Tyflo 2011 bylo svěřeno právě České republice. Prostory Rané péče EDA se na několik dní proměnily v zázemí pro
mezinárodní porotu doplněnou o české nevidomé konzultanty, v příjemný prostor pro slavnostní vyhlášení vítězů a nakonec ve výstavní síň.

Situace nevidomého dítěte
stejného věku je nesrovnatelná.
Po desetiletých zkušenostech
z mezinárodní skupiny Tactus,
jejímž je Raná péče EDA členem, si troufám odhadnout,
že na celém světě ještě pravděpodobně oficiálně ani ty
tři tisíce knížek s hmatovými
ilustracemi nevyšly. Většina
knížek pro nevidomé děti má
pouze text v Braillově písmu,
Porota a organizátoři
Malí návštěvníci
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Návštěvníci dvoudenní výstavy se mohli přesvědčit o tom, co bylo
uvedeno na začátku článku – že většina knížek s hmatovými ilustracemi
není vydávána oficiálně, tak, že by vyšlo větší množství výtisků k běžnému zakoupení, ale že většinou jde o jednotlivá díla rodičů, učitelů,
studentů, jen v minimálním množství případů o práci výtvarníků. Tuto
situaci si odborníci pracující s nevidomými uvědomují a snaží zlepšit
(např. v ČR je možné najít hmatové knížky ke koupi na http://www.
asociacerodicu.estranky.cz/clanky/prodejni-hmatove-knihy.html nebo
na stránce http://www.dotknisesveta.cz/hmatove_knihy.php?lang=cs ).

Zleva J. Janíčková, Hapestetika, T. Kochová, Asociace rodičů,
J. Vachulová, Raná péče EDA, C. Kraemer, předsedkyně poroty
Nejvíce se jich shlukovalo kolem vítězných knížek – v konkurenci 74
knih ze 14 zemí získal 1. místo příběh „Henry Jack“ autorky Margaret
Sharpové z Velké Británie, společné 2.—3. místo obsadily knížky „Dárek“
(autorky Katarina Matković a Tihana Pećírko z Chorvatska) a „Slunce
a měsíc“ jihokorejského autora Youk Keun Hae. Jak tyto i další knížky
vypadají, můžete zjistit ve fotogalerii: http://www.tactus2009.wz.cz/Typhlo&Tactus_2011/index.htm na internetové stránce: www.tactus.wz.cz
– tam se také dozvíte jména hodnotitelů i nevidomých konzultantů.
Z práce poroty - předsedkyně C. Kraemer a zakladatel
Tactusu P. Claudet, oba z Francie
Ale zpět k výstavě – jak vidíte na přiložených fotografiích, i jediný
exemplář povedené hmatově ilustrované knížky dovede návštěvníky,
ať ty nevidomé nebo vidící s klapkami na očích, zaujmout a pobavit.

Pokud byste chtěli, aby si některé hmatově ilustrované knížky užilo
i vaše dítě, staňte se členy Asociace rodičů (http://www.asociacerodicu.estranky.cz) a budete si je moci půjčovat. Paní předsedkyně
T. Kochová nyní po soutěži a výstavě jedná s některými zahraničními autory o možnosti pořídit jejich díla do této půjčovny.

infoservis
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Vyhlášení výsledků
Děkujeme nejen všem kolegyním z Rané péče EDA, všem dobrovolníkům, ale hlavně pracovníkům Asociace rodičů (jmenovitě T. Kochové
a K. Novotné za administraci projektů umožňujících české pořadatelství
a přepis všech potřebných materiálů do Braillova písma) a Sdružení
Hapestetika (jmenovitě J. Janíčkové – ta byla autorkou instalace
výstavy a grafické podoby všech materiálů souvisejících s akcí).
Pokud vás téma zaujalo, sledujte výše uvedené stránky – česká soutěž
Tactus.cz 2013 tu bude, než se nadějete!

Marion Ripley z Velké Británie
s vítěznou knihou

Jana Vachulová, poradkyně rané péče,
česká zástupkyně ve sdružení Tactus

infoservis
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Doporuc� ený postup pr� i
ošetr� ování záne� tu spojivek
� a kojencu�
novorozencu
Konzervativní postup při neprůchodných slzných cestách
Ošetřování po provedeném průplachu nebo eventuálně
po sondáži slzných cest
1. Očištění víček a okolí oka
Kůži víček a řasy očistíme čtverečkem z buničité vaty navlhčeným očními
kapkami doporučenými k výplachu.
2. Tlaková masáž slzného vaku
Stlačíme 2–3krát prstem oblast
vnitřního koutku oka hluboko
proti kořenu nosu do zbělení
kůže. Důvodem pro tento krok
je stlačení vrcholu slzného
vaku, a tím vyprázdnění jeho
obsahu do nosu. Tento krok
pomáhá udržet vak bez zánětlivého obsahu a může pomoci
ke zprůchodnění slzných cest
v případech, kdy jsou pouze
zablokované svým obsahem

3. Technika kapání do oka
Položíme dítě na záda na podložku a opřeme hlavu dítěte do dlaní tak, aby
nám zbyl na každé ruce volný palec a ukazováček. Tyto dva prsty jedné ruky
pak položíme na hranu horního a dolního víčka. Tahem od sebe a mírným
tlakem dolů rozevřeme dostatečně víčka, abychom kapali (volným palcem
a ukazováčkem druhé ruky ) vždy na otevřené oko. Pokud víčka nepodržíme, díky vrozenému obrannému reflexu se víčka pevně zavřou, jakmile
oko uvidí dopadající kapku. Tak se do spojivkového vaku nedostane dostatečné množství očních kapek, a přípravek pak nemůže být účinný.
4. Správné čištění nosu a kapání nosních kapek
Stočíme do pevné špičky roh čtverečku z buničité vaty. Suchý, bez dalšího zvlhčení, jej zasuneme hluboko do nosu a krouživým pohybem jej vytahujeme. Tím
se odstraní nejen řídký hlenovitý, ale i přischlý nosní sekret, který nejčastěji
ucpává ústí slzného vaku do nosu, a blokuje tak odtok slz ze spojivkového vaku
do nosu. Teprve pak vkápneme do nosu doporučené nosní kapky.
Tento postup zahájíme ihned při vzniku zánětlivých potíží a používáme
k tomu oční kapky vhodné pro výplachy očí novorozenců, kojenců
a malých dětí. Pokud potíže přetrvávají několik dnů nebo se zhoršují,
konzultujeme další léčbu s lékařem. Dále se řídíme jeho doporučeními.
Bez správného postupu budou jakékoliv použité přípravky méně účinné
a ošetření vašeho dítěte se zbytečně prodlužuje.
text je převzat z letáčku Omisan Baby oční kapky zpracovaného
oftalmoložkou MUDr. Annou Zobanovou z Polikliniky Barrandov v Praze
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Ageneze corpus callosum
V roce 2006 v rodině Poplšteinů čekali miminko. V průběhu
jinak bezproblémového těhotenství se však dozvěděli zdrcující
zprávu. Při ultrazvukovém vyšetření se objevila vzácná vrozená
vada mozku lékařsky nazývaná ageneze corpus callosum.
Vzhledem k tomu, že i vyjádření lékaře o této diagnóze bylo velmi
stručné a rodiče o této vrozené vadě nikdy neslyšeli, takřka vůbec nevěděli, co je čeká. Chtěli se o této diagnóze dozvědět co možná nejvíce.
Ale čekalo je zklamání. Na českých webových portálech ani v běžně
dostupné literatuře se až na pár encyklopedických definic nedozvěděli
o nic více, než jim bylo již sděleno. Tehdy velmi silně pocítili, jak moc
by jim pomohlo mít více informací, vědět, co je může čekat v budoucnu
či seznámit se se zkušeností někoho s podobným problémem.
Rozhodli se tedy po čase, že založí webové stránky a pokusí se
tyto informace sami shánět. Po dlouhé době sběru informací z odborné lékařské literatury české i zahraniční a zejména zahraničních
webových portálů tyto informace Lukáš Poplštein uceleně umístil
na nově vytvořené webové stránky www.corpus-callosum.cz.
Uvádí: „…naše vlastní zkušenost byla hnacím motorem, proč jsme se
s manželkou Markétou rozhodli založit webové stránky o této vadě.
Rádi bychom touto cestou informovali a předali naše zkušenosti rodinám s podobným příběhem, protože už nyní víme, jak je důležitá
možnost tyto informace mít a znát někoho se stejnou diagnózou.

Tyto stránky bych rád i do budoucna rozšiřoval o již stávající
části, kde je možné nalézt mimo
informací o diagnóze příběhy
rodičů s podobným problémem,
fotogalerii, užitečné rady či odkazy, diskuzní fórum. Přál bych si,
aby stránky pomohly co nejvíce
lidem nalézt potřebné informace,
které hledají.
Tímto bych chtěl poděkovat za spolupráci a ochotu MUDr. Kláře Sixtové
z dětské neurologie FTN.
Pokud tedy máte co k dané problematice říci, budeme rádi, pokud nám
pomůžete webové stránky rozšiřovat svými náměty, příspěvky, příběhy
či připomínkami nebo jen zapojením do diskuze. Za účelem sdružení lidí
s podobným problémem a lepší komunikace byla vytvořeni i komunitní
stránka na Facebooku http://www.facebook.com/pages/Ageneze-corpus-callosum/185220474840903, kde nás můžete také podpořit.“
redakčně upraveno s použitím materiálu
Lukáše Poplšteina a Lenky Bártové

infoservis
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odmaminky.cz
Jedna naše klientská maminka nás zařadila do akce portálu
www.odmaminky.cz, momentálně jsou tam 3 příběhy,
ze kterých si budou návštěvníci portálu vybírat ten, který
podpoří nějakou finanční částkou.
Pro možnost hlasovat je třeba se zaregistrovat na tomto portále: Můj účet
– registrace – zadání jména, emailu, hesla, pohlaví a zda chcete
odbírat jejich novinky, pak můžete dát našemu projektu hlas.

A i kdyz� nevyhrajeme, bude mít moz�nost plno
dalších lidí seznámit se s naší prácí.
De�kujeme
Lenka Bártová
fundraiser

zve na seminář s tématem

„CVI aneb co to znamená, kdyz� má díte�
centrální postiz�ení zraku“.
Seminář se koná v sobotu 10. prosince 2011 od 10 do 13 hod.
v prostorách střediska Raná péče EDA o. p. s., Trojická 2, Praha 2.
V první části programu společně shlédneme informativní film zaměřený
na centrální poruchy zrakového vnímání u dětí od narození do 5 let
s ukázkami reakcí dětí a s vysvětlujícím komentářem k jednotlivým situacím včetně doporučení, jak jednotlivé situace v běžném životě zvládat.
Dále přivítáme paní Mejstříkovou z Liberce se synem Martinem,
chlapcem školního věku, kteří se s vámi ochotně podělí o své
zkušenosti ze školního života i z běžných situací v rodině.

infoservis
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Kalendárium

Akce absolvované
20. 10. (18.00—20.00): večerní setkání rodičů s kruhovými tanci
(bez dětí) pod vedením Jany Ježkové www.kruhovetance.eu
20. 10. Metropol TV: v pořadu Super máma účinkovala rodina, která
je naším klientem

Akce chystané
10. 12. (10.00—13.00) Seminář pro rodiče na téma „CVI aneb co
to znamená, když má dítě centrální postižení zraku“. Seminářem
provází a na setkání s vámi se těší instruktorky stimulace zraku
PaedDr. Markéta Skalická a Mgr. Martina Herynková.
18. 12. Adventní koncert České televize s Ranou péčí EDA v kostele
sv. Mikuláše na Malé Straně: letos bude čtvrtý adventní koncert
věnován našemu středisku. Přímý přenos ČT začíná v 17.40.

5. 11. „Pečení pro děti“ v nákupní galerii Myslbek. Prodej sladkého
a slaného pečiva, jehož výtěžek bude věnován Rané péči EDA

Na rok 2012 zatím plánujeme (změny vyhrazeny):

10.—14.11. Tactus: finále mezinárodní soutěže hmatových knih,
výstava knih

21. 2. Večerní setkání rodičů

24. 11. Metropol TV: v pořadu Super máma se opět objevila naše
klientská rodina
2. 12. (od 19.00) „Pohádkový pomeranč“ v Rock Café na Národní třídě
v Praze. Tatéři předních českých studií tetují pomeranče, výtěžek z dražby
tetovaných citrusů je věnován Rané péči EDA
5. 12. (9.30 —12.30) Mikulášská nadílka pro děti a předvánoční
setkání rodičů

17. 1. Dopolední setkání rodičů

20. 3. Dopolední setkání rodičů
4. 4. Benefiční koncert u Kapucínů (Loreta)
17. 4. Večerní setkání rodičů
15. 5. Dopolední setkání rodičů
19. 5. Středočeské „setkání s traktory“
2.—9. 6. Pobytový kurz pro rodiny
20. 6. Zahradní slavnost

kalendárium
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Látková kníz� ka
Jako inspirace k výrobě této pomůcky posloužila látková kniha
Baby Panda, zapůjčená z rané péče. Protože se kniha stala téměř
nejoblíbenější Štěpánkovou pomůckou, paní Vaňková se rozhodla pro svého synka knihu vyrobit. O to, jak postupovala, se
s námi podělila.
Co vše bylo potřeba?
„Koupila jsem v galanterii bílou a červenou látku (plátno – je nejlevnější
záležitostí), dále pak zažehlovací záplaty, dnes už se vyrábějí barevné,
takže nebyl problém si vybrat – bílou, černou a červenou barvu, pro
stimulování jak dělané. Látku nastříhat na vhodnou velikost, do látky
všít skelnou vatu pro lepší stabilitu knihy, ale prodávají též 0,5 mm
molitan, který se šicím strojem také dobře prošije, a pak už jsme si jen
hráli. Na střihový papír jsme si nakreslili požadované obrázky, které jsme
pak převedli na zažehlovací záplatu a vystříhali. Pak už jsme jen zvolili
místo, kde to bude, a kniha byla hotova. Máme z ní moc velkou radost.“

tipy na pomůcky
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Látkový domec� ek

Více tipů na zajímavé pomůcky můžete shlédnout na
www.stepanvanek.webnode.cz

Co vše bylo potřeba?
„Rozstříhala jsem krabici a vyřízla z ní tvar domečku.
Aby se krabice v ohybech neprohýbala, vylepila
jsem je zbylým kartonem. A pak už byla jen otázka,
jak si budeme všichni domeček představovat.
Protože Štěpka dobře reaguje na černou barvu, rozhodla jsem
se karton obšít černou látkou, kterou jsem olemovala zeleným
stehem, aby to vyniklo. Vzhledem k tomu, že nejsem švadlena,
dělala jsem to ručně, ale myslím, že výsledek stojí za to.
Pro doplňky jako okénka, střechu, dveře, komín a balkon jsem také
předstřihala šablony z kartonu a společně s dětmi a kamarádkou Petrou
jsme zvolili látky na jednotlivé
tvary. Ve finále jsme na domeček
a na tvary nalepili suché zipy
a Štěpánek si může hrát.“

upravila Martina Králová, poradkyně rané péče

tipy na pomůcky
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Snow Komfort – sáne� i pro
osoby s hendikepem
Velmi vhodné i pro méně pohyblivé
děti i dospěláky s doprovodem!
Odpružené víceúčelové sáně s podvozkem z dvoustěnného plastu
s ocelovými kluznými pásy na ližinách. Sáně jsou standardně vybaveny
vstřikovaným polstrovaným sedákem s protiskluzovými vlastnostmi.
Mají zvýšenou opěrnou část vzadu, stavitelnou opěrku pro hlavu a dvě
na sobě nezávislé kovové brzdy po obou stranách. Vzadu je připojeno
pojízdné stupátko na lyžích, které je pohyblivě zavěšeno na sáních a je
samostatně brzděno vlastní nášlapnou brzdou. Stupátko se dá rovněž
zavěsit na rám tak, aby nepřekáželo při samostatné jízdě na sáních.
Doporučený věk 8+ (dceři je 6 a je nadšená), nosnost 100 kg, takže
sáně máte na celý život. Váha 13 kg, rozměr 117 × 50 × 49 cm. Na fotce
je naše kamarádka z lázní Eliška N., která nám sáně doporučila.
Barevné varianty: červená a modrá
Sáně lze objednat na internetu: http://www.hracky-slapadla.cz
Lenka Bártová
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Sve� telná kreslící tabulka
Sama vím, jak je těžké vybrat těm našim dětem dárek, který
by je opravdu zaujal. Po loňském úspěchu bych vám chtěla
doporučit světelnou kreslící tabulku GLODOODLE.
Je to jedna z mála hraček, která u nás funguje celý rok.
Skutečně skvělé propojení zábavy a zrakové stimulace… malování světlem! Na obrazovku můžete malovat světelným perem nebo prstem,
a dokonce si můžete vybrat barvu – žlutou, červenou nebo zelenou.
Obrázek lze smazat jediným stiskem tlačítka, a tak malovat dál a dál!
Malovat se dá podle fantazie nebo si pod průhlednou obrazovku vložit
obrázek. Ve tmě lze použít stejně jako lightbox. Výrobek je na baterie.
http://www.zbozi.cz/vyrobek/glodoodle-kreslici-tabulka-glodoodle/
Lenka Bártová
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Jednoduché puzzle –
jednoduchá výroba
Na výrobu je třeba dětský igelitový ubrus, karton na podlepení
a fix na popisování CD, kterým se obtáhnou obrysy zvířátek
– a samozřejmě lepidlo, zde byl konkrétně použit Herkules.
Obrázky se vystřihnou, nalepí na karton, rozstřihnou na polovinu a puzzle
jsou na světě.
Šárka Křížová
Pozn. redakce: Pro větší trvanlivost doporučujeme Chemoprén – natřít obě
plochy tenkou vrstvou, nechat lepidlo 10 minut zavadnout a poté je pevně
přitisknout k sobě.

tipy na pomůcky
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Kousátko z gázy
Nápady bývají všelijaké, nejcennější jsou však ty jednoduché
a současně efektivní.
Mezi takové patří i osvědčené jedlé kousátko z gázy.
K jeho výrobě vám stačí složený čtvereček gázy cca 10 × 10 cm, který po
rozložení naplníme kouskem měkkého šťavnatého ovoce – záleží na oblíbených chutích vašich dětí. Ty jsou rozhodující pro to, co právě jim do něj
připravíte.
Toníčkovi chutná kiwi. Další vhodné ovoce je např.: zralá broskev, z bílé
šlupičky oloupaný dílek pomeranče, mandarinky, banán, měkká hruška.
rodina Šnapkova

tipy na pomůcky
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Brýle Lookkino
Stále jsme pro dcerku nemohli vybrat vhodné brýle, buď byly
moc velké nebo malé, většinou někde tlačily, a i když malé
hodně pomáhají, vždy je večer ráda odkládala. Až jsme od srpna
narazili na brýle značky Lookkino (http://www.lookkino.com).
Jsou lehké, snadno upravitelné, odolné, nikde netlačí a hlavně
jsou velmi slušivé. Jedinou nevýhodou je vysoká cena, ale nám
se zatím investice vyplatila. Ze začátku nám z nich občas vypadlo
sklíčko, ale po úpravě v optice se nám to už nestalo. Dcerka
s nimi usíná, plave, prostě všechno. Můžeme je jen doporučit.
Anička Klárka, Kristýna a Michal Kužníkovi

Na fotografiích Aničku i s jejími krásnými brýlemi zachytila
fotografka Kateřina Farkašová

tipy na pomůcky
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Výme� nný komunikac� ní
systém
Náš syn Martin se narodil se zrakovou vadou, nicméně se
zdálo, že vzhledem k časné diagnostice by měl mít šanci, že
do života nepůjde s příliš velkým handicapem. Na doporučení
přátel jsme se rozhodli, že kontaktujeme Ranou péči, abychom
udělali pro rozvoj Martinova zraku vše, co bylo v našich silách.
Měsíce plynuly, ale čím dál víc bylo znát, že s Martinem není něco
v pořádku. Na lidi se zrovna přehnaně nesmál, ale jak viděl cokoliv
s černobílými pruhy, měl z toho takový záchvat veselí, že začal mávat
rukama nohama a smát se nahlas. Podivností přibývalo, děsily ho zvuky,
předměty, přidalo se stereotypní chování, žvatlat ani nezačal, na jméno se
neotočil nikdy, hračky ho nezajímaly. Zkrátka, v šestnácti měsících nám
přibyla další diagnóza – pravděpodobná porucha autistického spektra.
Martinovy „zvláštnosti“ jsme vždycky brali a bereme s nadhledem
(někdy i s jistým typem téměř černého humoru), jak jen to jde, přizpůsobili jsme se. Co je ale pro nás, jako rodiče, asi nejvíce frustrující, to je absence jakékoliv komunikace. Martin nikdy nereagoval
na řeč, na to, když ho někdo oslovil, své potřeby nikdy nedal znát.
V půlce října nás navštívila paní poradkyně z APLA (raná péče pro rodiny
dětí s poruchami autistického spektra). Doporučila nám, abychom zkusili komunikaci pomocí obrázkových kartiček, v našem případě pomocí
kartiček s přilepenými reálnými předměty obalenými fólií – Martin si
ještě neumí spojit obrázek s předmětem. Na rovinu nám ale řekla, že

s tímto systémem nemají zkušenosti u tak malých dětí. Tak jsem začala
pátrat na internetu, nakoupila knihy, lovila videa na YouTube (velmi
doporučuji, je zajímavé o metodě číst, ale vidět na vlastní oči, jak funguje,
je ještě lepší). Popravdě, ani já, ani manžel, jak jsme si zpětně přiznali,
jsme nevěřili ve velký úspěch. Začátky nebyly slibné, Martin propadal
vzteklým náladám, kartičky se odmítal dotknout. Po několika dnech nás
napadlo, že má možná problém s „materiálem“. Trefili jsme to, byla to
potravinářská fólie, s níž nesnesl kontakt (pozn. red.: fólie sloužila hlavně
k tomu, aby se nerozpadnula sušenka; rodina fólii přestala používat).
Následovaly dva týdny, kdy jsme několikrát denně trénovali, fyzicky
jsme mu vedli ruku, aby pochopil princip výměny. Nic nenasvědčovalo
tomu, že by nás byť jen trochu vnímal. Ale dočkali jsme se. Ze dne na den
Martin ten pohyb dokázal sám. A znovu a znovu. Pak se naučil kartičku
sundat z lednice a podat. Naše radost byla nezměrná. A byla ještě větší,
když jsme si všimli i posunu v celkovém chování. Náš syn nám několikrát přinesl stavebnici, abychom mu s ní pomohli! – věc dosud úplně
nemyslitelná. Taková „banální“ dovednost, ale o jaký kus nás popostrčila
kupředu! Jisté je, že je to jen první malinkatý krůček, ale začínáme věřit,
že pokud se něco zásadního nezmění, tak ty další budou následovat.
Michaela Kabrnová
FOTOGRAFIE h
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Takto vypadá výměnný komunikační systém v praxi:
Když si Martin chce dát sušenku, vezme si kartičku
s nalepenou sušenkou z lednice a podá ji mamince.
Ta mu ji vymění za skutečnou sušenku.
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Pozdrav z Jánských Lázní
Je tu krásně i na podzim. Kousek silnice není rovný – buď s kopce
nebo do kopce, takže pro maminky je to ‚kondiční soustředění‘.
A každý si to tu udělá takové, jaké sám chce. Buď je naštvaný
z toho, že je procedura za procedurou, děti si nemohou zvyknout
– pozdě usínají, brzy se budí, o poledním spánku ani nemluvě,
anebo to vezme jako super příležitost k totálnímu odrovnání dítěte a sebe sama s tím, že na konci pobytu dítě POSKOČÍ o velký
kus dopředu. Terapeuti a doktoři vědí, co dělají.
Od ostatních maminek se dá pochytat spousta nápadů a zkušeností a různých ‚zlepšováků‘. Doporučuji se dopravit vlastním vozem a mít ho k dispozici (jednak kvůli nákupům, a taky tuším, že po několika týdnech stejných
vyhlídkových tras se budete chtít podívat na výlet i někam jinam).
Fotky mluví za vše…
Sylva a Stella Blackburn

DALŠÍ FOTOGRAFIE h
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Pr� íbe� h Lenky a Šte� pánka
Jmenuji se Lenka Vaňková a jsem maminkou tří dětí – Terezka
8,5 roku, Jakub 7 let a Štěpánek 2 roky. Těhotenství Štěpánka
nebylo již plánováno vzhledem k mému onemocnění (Crohnova
choroba), ale pod dohledem všech specialistů a odborníků
jsme těhotenství zvládli bez jakýchkoli problémů a maličký se
18. 8. 2009 narodil v Ústecké krajské nemocnici, úplně zdráv.
Přisál se hned na sále znamenitě, porodní váha i míra byly v naprostém pořádku a my jsme byli moc šťastní, že jsme to všechno
takto zvládli a že naše obavy byly zbytečné a rozhodnutí správné.
Po čtvrtém měsíci Štěpánkovi začalo ujíždět očičko, ale nevěnovala
jsem tomu tak velkou pozornost. Jediné, co jsem řešila, bylo hadrové
tělíčko, to, že nedokáže udržet hlavičku. Srovnávala jsem ho se
staršími sourozenci a nezdálo se mi to. Tak nás naše dětská lékařka
odeslala na vyšetření očního pozadí a objednala konzultaci na dětské
neurologii. Na očním nás paní doktorka odmítla vyšetřit, protože Štěpánek nesedí (sedět začal až v 16 měsících), a sdělila nám, abychom
se po dvou měsících objednali znovu k ní a snažili se, aby se maličký
nějakým způsobem snažil rozeznat 4 obrázky (domeček, kruh, letadlo
a kačenku). Tak jsem zůstala stát jako opařená a nevěřila svým uším.

Nicméně nás poté čekala návštěva neurologa, který nám hned
sdělil, že se jedná o nějakou oční vadu, kterou on diagnostikovat
nemůže, a že dítko vypadá na hypotonika. V tu chvíli jsem si říkala,
proč zrovna já musím mít takovou smůlu? Proč Štěpánek nemůže
být jako ostatní děti? Co nás vůbec čeká? Navíc jsem měla v plánu
svou operaci tlustého střeva, kdy se už dva roky uvažovalo o stomii
(umělém vývodu) a já to kvůli těhotenství odložila. A co teď?
Naštěstí máme senzační pani neuroložku, která nám vždycky dokáže pomoci, poradit a svým způsobem uklidnit. V první řadě nás odeslala ke specialistovi do Loun, kde nám ihned vyšetřil oči a v osmi měsících Štěpánek
dostal brýličky; pro mě jako matku to bylo hodně těžké, když nám „napálili“ hned 4,5 dioptrie na obě očička. Otázky, co bude dál, tu byly stále.
Pak nám řekla o rané péči, že je to služba, která pomáhá rodinám dětí s postižením, např. jak rozvíjet děťátko kupředu apod. Teď ten krok byl na nás.
Tak jsem zavolala do střediska, kde se mnou hned komunikovali, domluvili
jsme si konzultaci a pak už to jen jelo. Těch informací bylo spoustu, a my
jsme byli moc šťastní, že v tom nejsme sami, že je tu někdo, kdo nám chce
podat pomocnou ruku. Takový anděl strážný, který vám ukazuje, kterou
cestou se vydat, aby to mělo efekt hlavně pro dítě, ale i pro celou rodinu.
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Na přelomu roku 2011 jsme dostali novou poradkyni rané péče a já
jsem měla trochu strach, jak bude Štěpánek reagovat; není moc zvyklý
na nové lidi. Mé obavy byly ovšem úplně zbytečné. Naši poradkyni
Mgr. Martinu Královou si hned zamiloval, jako i ostatní členové rodiny,
a my jsme věděli, že tato spolupráce bude senzační. Ať se týče půjčování hraček na stimulaci zraku, na rozvoj motoriky, nebo různých rad
a nápadů. Po všech stránkách je to prostě báječné. Vždy, když se nám
blíží termín konzultace, tak se všichni moc těšíme na spoustu dalších
nápadů, které nám poradkyně doporučí, na to, jak ukážeme, co Štěpánek
dokázal či ne, a prostě všechno v klidu probereme, popř. změníme.
Určitě velkým přínosem pro nás bylo také naše první setkání rodičů
ve středisku, kam jsme vzali naše nové přátele z Kadaně. A všem se nám
tam moc líbilo. Nešlo jen o nové informace, ale také o poznání nových
lidí s obdobným osudem, o chvilku odreagování a čas „mít chvilku pro
sebe“. Ti, co vědí, mi dají určitě za pravdu, že toho času moc není.
Závěrem chci tedy poděkovat celé Rané péči EDA za její znamenitou práci,
která se odráží hlavně na našich ratolestech, poděkovat za celý tým, který
ve středisku je.
Lenka a Štěpánek Vaňkovi
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Houpac� ka Wingbo + dlouhá
lana na prodej
Moderní patentovaná houpačka pro zdravý vývoj (tělesný
a duševní) dítěte. Vhodná i při potížích s „pasením koníčků“. Podporuje správné držení těla, cvičení rovnováhy
a koordinace. Využití již od 1 měsíce až do 6 let. Od roku
a půl dítěte sundáte skořepinu z konstrukce a připevníte
k ní dlouhá lana. Ta zavěsíte do stropu. Tak lze houpačku
využít až do 6 let věku. Základní údaje: podporuje správné
držení těla, cvičení rovnováhy a koordinace, umožňuje samostatný pohyb dítěte, vhodná také pro děti se zdravotním
postižením (s hypotonií, s mentálním postižením, apatické
a slabozraké děti). Houpačka obsahuje třínohou konstrukci
a skořepinu, modrý potah lze prát. Používaná, ale bez vad.
Výrobce: MARLIE
Poštovné a balné: dle tarifu ČP nebo osobní odběr Praha 10
Cena: 2 200 Kč
Kontakt: jsnapkova@centrum.cz, 602 878 381
Jana Šnapková
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