
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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Čím mě pan doktor poslouchal a studil? 
A proč si dává ty srandovní hadičky do uší?

Znáš takový divný kovový přístroj, který nosí lékaři kolem krku? Jmenuje 
se fonendoskop. Jsou to prodloužené uši pana doktora. Pomáhají mu slyšet 
zvuk, který vzniká při dýchání. Přiloží ti kolečko na hrudník nebo záda a bude 
po tobě chtít hluboký nádech a výdech. Pak je dýchá ní dobře slyšet. Jako když 
nafukuješ a vyfukuješ balónek na pouti. Fonendoskopem se dá poslouchat 
i srdce. Srdíčko posloucháme trochu jinak. Nadechneš se a dech na chvíli 
zadržíš, aby bylo dobře slyšet, jak srdíčko pěkně ťuká. Možná tě bude pan 
doktor fonendo skopem trošku lechtat nebo studit, ale to vůbec nevadí. 
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Když me poslouchají 
fonendoskopem  

Terezka Vodičková a její superman 
se u vyšetření opravdu nasmáli.

Haló, jak mě slyšíte?
Já vás dobře...

Která cesta vede
k srdíčku? Najdeš ji?



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.


