
Ahoj, já jsem doktor Vlček.
Společně s dalšími doktory, doktorkami a sestřičkami pracuji
v nemocnici, kde zachraňujeme a léčíme nemocné lidi.
Abychom pacienty dokázali rychle uzdravit, musíme nejprve 
s pomocí různých vyšetření zjistit, co jim ve skutečnosti je.
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Když mne svítí 
do pusy a do nosu  



Vyšetření dutiny ústní pomocí lampy a ústní lopatky.

Tvoje ústa nejsou jenom k mluvení, zpívání nebo lízání zmrzliny, ale jsou 
zrca dlem tvého zdraví a bránou do celého těla. Vyšetření pusy provádí pan 
doktor s pomocí malé ústní lopatky, která vypadá jako špejle od nanuku, a svítí 
si světlem z baterky. V ústech může pan doktor vidět spoustu věcí na vnitřní 
straně tváří, na dásních nebo na jazyku. Bude stačit, když otevřeš pusu 
a necháš, aby si ji pan doktor prohlédnul. Při vyšetření můžeš 
klidně dýchat a jen chvilku nesmíš mluvit.
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Matěj Podhradský nakreslil 
otevřená ústa. Vidím krásně 
červený jazyk.

Ústa jsou ohraničena rty a vidím jasně bílé 
zuby, jako perličky. Matěj si je určitě často čistí 
kartáčkem a zubní pastou.



Karty jednotlivě nebo i v souboru slouží jako příprava dětí na vybrané 
zákroky a vyšetření. Informování přiměřené věku a mentální vyspělosti 
dítěte je v dnešní době nedílnou součástí péče o dětské pacienty. 
Na kartách se pacient doktora Vlčka, medvídek, dostává do stejných 
situací, které mohou děti při pobytu v nemocnici potkat. Pomocí 
fotografií, krátkých textů, komiksů a také obrázků namalovaných přímo 
dětmi, které již vyšetření prožily, získávají malí pacienti jistotu, odreagují 
se a pochopí, co je čeká. Doktor Vlček je pro děti důvěryhodným 
kamarádem, kterému často svěří věci, jež by sestře nebo lékaři nikdy 
neřekly, a je tak vhodným prostředníkem v komunikaci mezi dítětem 
a zdravotnickým personálem. 

Součástí souboru karet jsou také interaktivní prvky, které umožňují 
navázat hrou a tvůrčí činností na probíraná témata a přispívají k tomu, 
aby se děti odreagovaly. Jak je známo, fyzická a psychická stránka 
jsou totiž úzce spjaty a navzájem se ovlivňují. Proto, pokud jsou 
děti v psychické pohodě, uzdravování v mnoha případech probíhá 
rychleji. Zároveň lépe spolupracují a vytvářejí si pozitivní představy 
o zdravotnictví, což je důležité nejen pro jejich současný stav, 
ale i budoucí kontakty se zdravotníky.


