STEMMEVANSKELIGHEDER
CSU Holbæk, Kommunikationscentret

FIND VEJ TIL OS

Gå fra parkeringspladsen opad stien, forbi bommen og drej til venstre

SP15

Følg fortsat stien – hvor den drejer mod højre, finder du indgang til
Tale og Kommunikation SP15
CSU Holbæk, Kommunikationscentret
Tale og Kommunikation
Seminarieparken 2, SP15
4300 Holbæk
Tlf.nr. 7236 3486

PARKINSONS SYGDOM
For borgere i Holbæk og Odsherred Kommune

Parkinsons sygdom
Parkinsons sygdom er en neurologisk
sygdom, der ikke kan helbredes.
Medicinsk behandling og fysisk
træning kan afhjælpe nogle af de
vanskeligheder, som sygdommen kan
medføre.

Symptomer ved Parkinsons
sygdom kan være
•
•
•
•
•
•

Bevægelserne bliver
langsomme, og musklerne
bliver stive
Balancebesvær
Personen kan begynde at
ryste (tremor)
Stemmen bliver ofte svag og
klangfattig
Nedsat mimik i ansigtet
Personer med Parkinsons
sygdom oplever ofte at have
problemer med at blive
forstået pga.
udtalevanskeligheder

Hvad kan der gøres?
Ved henvendelse til CSU Holbæk
etableres kontakt til en logopæd, som
foretager en talepædagogisk
udredning.
Ved en talepædagogisk udredning
vurderes følgende
•
•
•
•

Stemmestyrken
Udtalen
Mimikken
Evnen til at kommunikere

Undervisningen tilrettelægges ud fra
den enkelte elevs behov og ressourcer
og kan foregå enten individuelt eller
på hold.
For at opnå optimal effekt af
undervisningen må der påregnes en
del hjemmeøvelser.

Kommunikationshjælpemidler

Hvem er vi?

I visse tilfælde kan der være behov
for kommunikationshjælpemidler.

I Tale og Kommunikation er der ansat
audiologopæder og talepædagoger. Vi
er specielt uddannede til at hjælpe
dig.

Disse kan være
•
•
•

Light Writer (lille
skrivemaskine med syntetisk
tale)
Stemmeforstærker
Taleprogram til iPad

Henvendelse
Borgere i Holbæk og Odsherred
Kommuner kan frit henvende sig
direkte til Taleafdelingen, ligesom
sagsbehandlere eller andre
fagpersoner kan henvise.
Udredning, undervisning og
rådgivning er gratis for borgeren og
betales via lovgivningen.

Kontakt
Kontakt os og aftal en tid til
rådgivning. Vi svarer gerne på
spørgsmål.
Kontakt Tale og Kommunikation,
CSU Holbæk
•
•

•

Mail: csu-tale@holb.dk
Sikker mail:
sikkerpost@holb.dk – skriv
’Logopæd CSU
Kommunikationscentret’ i
emnefeltet
Telefon: 7236 3486

