
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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Na obrázku Nikolky Drábkové 
vidíme, že štípnutí jehličkou 
je opravdu malé, jako od včelky.

Protože v krvi existuje celý pohádkový svět 
buněk. Některé vypadají jako létající talíř, 
jiné jsou jako hvězdy, vidíš? Pod speciální 
lupou jsou vidět jejich nádherné barvy. 
Musím je řádně prohlédnout a spočítat je, 
abych rychleji zjistil, proč ti není dobře.

Pane doktore, 
a proč mi musíte brát krev?

Aby doktoři zjistili, proč jsi nemocný, musí odebrat krev do zkumavky. 
Krev potom putuje ve zkumavce do velké laboratoře, kde ji s pomocí různých 
přístrojů, kmitačů, míchačů, odstřeďovačů a mikroskopů vyšetří naši laboranti. 
Jsou to lidé, kteří umí číst z krve jako z kouzelné knihy.
Odebrání krve zabere jen chvilku. Před odběrem ti sestra s pomocí pásku 
stiskne ruku. Díky tomu se žíly naplní krví a budou lépe vidět. Potom ucítíš 
malé píchnutí, jako když tě štípne včelka, a odebereme trochu krve. 
Zalepíme a je hotovo.  
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Když mi berou 
krev ze žíly   

Krásný svět tajuplných 
tvarů a barev krevních buněk



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.


