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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.

RAZ

Í T KO P R O T E B E

Když jedu tobogánem
a celého me snímkují
Juhúúú!
Je to celé jako jízda na tobogánu.
A než se naděješ, jsi opět venku.
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Pod názvem počítačová tomografie se skrývá další zajímavé vyšetření.
Přístroj, kterému se také někdy říká zkráceně CT, při něm dokáže prozářit
lidské tělo neviditelnými paprsky a vytvořit obrázky orgánů, které jsou
uvnitř těla. Lékaři tak dobře vidí třeba mozek, orgány v břiše nebo hrudníku.
Při tomto vyšetření jen ležíš a nad tebou je tlustý rám, který svým tvarem
připomíná oblouk duhy. Někdy se před vyšetřením dává do žíly kouzelná látka,
která prozáří orgány tak, aby byly lépe vidět.
Podobně probíhá i vyšetření magnetickou rezonancí. Rozdíl je v tom,
že si lehneš na lůžko, které tě zaveze do vyšetřovacího prostoru ve tvaru
tunelu. Může ti připomínat třeba vnitřek tobogánu. Zatímco budeš ležet,
sestřičky tě uvidí na obrazovce ve vedlejší místnosti a budou na tebe mluvit
přes mikrofon. Skoro jako v televizi. Přístroj vydává různé zvuky, které mohou
připomínat start rakety. Ty tě můžou překvapit, ale bát se nemusíš.
Důležité je, abys klidně ležel.

Krásnou výšivkou ilustrovala
Magdalenka Wagenknechtová
svou jízdu do tunelu. Dočista
mě inspirovala.

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.

