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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.
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Jsou nemoci, u kterých je třeba operace, protože tabletky ani masti
k vyléčení nestačí. Nemusíš se ničeho bát, protože o operaci nebudeš
vůbec vědět.
Před operací se chvíli nemůže jíst ani pít. Než samotná operace začne,
dostaneš od lékaře na operačním sále na pusu a nos kouzelný
balónek, díky kterému budeš krásně spát a nic neucítíš.
Takovému stavu říkáme celková anestezie. Látka, kterou
tě lékaři uspí, se dostává do těla právě přes balónek
vdechováním, nebo podáním do žíly.
Během celé operace budeš hluboce spát, jako medvěd
v zimě. Určitě budeš mít i nějaký barevný a veselý sen.
Co bys chtěl/a, aby se ti zdálo? Když si to budeš hodně přát,
možná se ti to splní.
Po operaci, než se začneš probouzet, tě bude opatrovat sestřička
na dospávacím pokoji. Pak už se vrátíš na pokoj.

Nikolka Chládková sní
o kouzelném pávu,
moc krásné.

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.

