PARKINSON OG
KOMMUNIKATION
Undervisning, rådgivning og vejledning
Morsø og Thisted Kommune

Tale og kommunikationstræning til voksne med Parkinsons
sygdom
Hvis du har Parkinsons sygdom, oplever du muligvis nogle af
disse problemer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stemmen lyder svag og hæs
Du bliver ofte bedt om at gentage
Du bliver bedt om at tale kraftigere
Talen lyder ensformig
Taletempoet er for hurtigt (eller for langsomt)
Talen er utydelig
Der er tendens til at stamme
Ansigtsmimikken og gestikken er blevet stiv
Kropsholdningen er foroverbøjet, blikket stirrende

Det er alt sammen noget, der kan påvirke din evne og lyst til at
kommunikere med andre mennesker. Der er dog hjælp at få:
din stemme og tale kan trænes sammen med en logopæd (talepædagog) så du og dine samtalepartnere får mest muligt ud af
kommunikationen.
KommunikationsCenter Thisted tilbyder:
•
•
•
•

Logopædisk udredning, hvor logopæden vurderer dine behov ud fra en samtale og forskellige øvelser
Vejledning og Rådgivning i fx optimal udnyttelse af stemmen, og strategier, der kan styrke kommunkationen i det
daglige
Vejledning og Rådgivning til pårørende og plejepersonale
Eneundervisning hos logopæden i et afgrænset forløb, som
er skræddersyet til dine behov.

•
•
•

Evt. afprøvning af kommunikationshjælpemiddel i samarbejde med Institut for Syn og Hørelse
Undertiden tilbydes gruppeundervisning. Annonceres i
dagspressen og Parkinsonforeningens lokalblad
KommunikationsCenter Thisteds tilbud er omkostningsfrit
for dig

Sted:
KommunikationsCenter Thisted, Kr. Koldsgade 3, 7700 Thisted og
Morsø Sundhedshus, Strandparken 48, 7900 Nykøbing
Tid:
Eneundervisningen foregår normalt en gang ugentligt. Tidspunktet aftales individuelt
Kontakt:
Du er velkommen til selv at tage kontakt til os.
Henvisning fra lægen er ikke nødvendig

KommunikationsCenter Thisted tilbyder kompenserende
specialundervisning, rådgivning og vejledning for voksne efter
gældende lovgivning, til voksne med:
•
•
•
•
•
•

Talevanskeligheder
Hørevanskeligheder
Erhvervet hjerneskade
Psykiatriske diagnoser
Generelle indlæringsvanskeligheder
Demens i det tidligste stadie

KommunikationsCenter Thisted
Kr. Koldsgade 3
7700 Thisted

Kontortid: Mandag til torsdag kl. 8-14, fredag kl. 8-12
Yderligere information kan læses på vores hjemmeside.
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