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Komplexní  

oftalmologicko – pedagogická péče  

o velmi malé děti s poruchami zraku  

a děti s vícečetným smyslovým nebo 

kombinovaným postižením 
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-  Vyhledávání, sledování a léčba vrozených vývojových vad zraku a očních 

onemocnění u dětí prakticky již od porodu. 

-    Na našem pracovišti vyšetřujeme děti ve věku, kdy jsou ve většině 

ambulantních očních zařízeních považovány za nevyšetřitelné, aťuž pro 

svůj věk či nemožnost klasické spolupráce z důvodů kombinovaného 

postižení. 

-Naše pracoviště slouží jako konzultační pracoviště na úrovni intermediální 

péče pro celou ČR 

- Pracujeme s dětmi ambulantně, tj. jsme schopni snížit počet vyšetření v 

CA, která opakováním u malých dětí s vícečetným postižením může vést k 

prohlubování neurologického postižení dítěte nehledě na svá obvyklá rizika 

- Dovedeme odpovědět rodičům i speciálním pedagogům na jednu z 

nejčastějších otázek :“ Jak vlastně vidí naše dítě?“ 

- Dlouhodobě se staráme o pacienty s retinopatií nedonošených. 

 

MUDr.Anna Zobanová 
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-  Ke správnému postupu a speciální podpoře zbytků zraku pomocí zrakové 
stimulace, tj. zrakové rehabilitace, je třeba znát rozsah zrakového 
postižení. 
-    Prostřednictvím týmové spolupráce dětského oftalmologa, zrakového 
terapeuta a ortoptické sestry lze kompletně vyšetřit úroveň vidění, včetně 
refrakční vady, v jakémkoliv věku bez slovní spolupráce pacienta ve vlídném 
a klidném prostředí.  
-    Návrh další péče a podporu rozvoje ostatních kompenzačních smyslů a 
jejich spojování do paměťového plánu, tj. léčbu, by bylo vhodné stanovit 
společně s ostatními odborníky.  
 
V ČR dosud chybí možnost trvale zařadit kvalitní nezdravotnické specialisty 
do tohoto týmu. Pracují často jen jako dobrovolné neplacené síly.  

Důvod vzniku ? 
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V dětském věku zrak prochází bouřlivým vývojem a proto je nutno dětem 

nastavit, co nejoptimálnější podmínky pro jeho rozvoj. 

 

…tak právě proto vznikl projekt, ve spolupráci s firmou GLIM Care s.r.o., 

který už částečně sponzoruje kompenzační pomůcky pro děti ve věkové 

skupině 4 – 15 let se závažnou zrakovou vadu.  

Pokud i nejlépe předepsané brýle na práci do blízka nestačí, pak potřebují 

speciální optickou pomůcku. Další část projektu je zaměřena na zrakové 

vady, které jsou spojeny s extrémní světloplachostí.         



Ani jedna z výše jmenovaných pomůcek není hrazena 

zdravotními pojišťovnami, ani není možné zažádat o 

dotaci na ni na příslušném odboru obecního úřadu 

s rozšířenou působností dle místa bydliště.  
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Děkujeme 

 všem kolegům oftalmologům, 

 kteří podpořili tento projekt vylepením 

samolepky ve svých ordinacích 

a  

nabízíme tuto službu i pro vaše malé 

pacienty. 


