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Milé čtenářky, milí čtenáři,
vydání druhého čísla Listů klinické logopedie, jehož hlavním tématem jsou vývojové dysfagie, se téměř přesně překrývá se Světovým dnem polykání (World Swallowing Day),
kterým je (již od roku 2011) 12. prosinec. Jeho součástí je i letos globální osvětová kampaň zaměřená na zviditelnění problematiky dysfagie mezi odborníky i laickou veřejností.
Při této příležitosti pořádá Evropská společnost pro poruchy polykání (European Society
for Swallowing Disorders - ESSD) mezinárodní projekt s cílem zmapovat screeningové
metody a postupy v jednotlivých zemích. Zapojení do projektu ve dnech 11.-15.12. 2017
je možné na webových stránkách www.worldswallowingday.org
Nejsme v redakci zrovna pamětnice, ale shodly jsme se, že za dob našich studií bylo
téma dysfagií pro českou klinickou logopedii teprve objevováno, profesních zkušeností
s tímto tématem bylo v klinické praxi málo. Dnes je tomu naopak, alespoň co se dysfagií
u dospělých pacientů týče. Máme nejen poměrně dost odborných publikací, ale i profesních zkušeností, a dokonce v rámci nemocnic i několik dysfagiologických týmů, které
se v této oblasti již velmi dobře orientují. U vývojových dysfagií je situace poněkud jiná.
Dosud není obvyklé, aby byl klinický logoped součástí multidisciplinárních týmů neonatologických center. Pediatři ani rodiče často nevědí, že s obtížemi s polykáním či s averzivním nebo extrémně selektivním postojem dětí k jídlu mohou pomoci kliničtí logopedi.
Je ale jen otázka času, kdy se i tato situace změní. Věříme, že tomu alespoň v menší míře
napomůže i toto vydání časopisu.
Tématem třetího čísla budou dyslálie (F80.0) a vývojové poruchy jazyka a řeči nespecifikované (F80.8, F80.9). Abstrakty článků můžete zasílat do 30. dubna 2018 na mailovou
adresu kterékoliv z našich redaktorek, kontakty naleznete na casopis.aklcr.cz. Jako obvykle přijímáme k publikaci i články mimo hlavní téma, budou zařazeny do rubriky Varia.
Přejeme Vám dobrý start do nového roku 2018 a mnoho pracovních úspěchů nejen
na poli dysfagií.
Vaše redakce

