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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

A co je vlastně v tom
kouzelném elixíru?

Různé léky, abys hezky spal a pan
doktor mohl rychle provést operaci.

Doufám, že se mi bude zdát
nějaký pohádkový sen!
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Když me operují

Samotnou operaci si nebudeš vůbec pamatovat, protože během ní budeš
tvrdě spát. Operace je vlastně začátek tvého uzdravování. Na sále na tebe
budou čekat lékaři a sestřičky. Až se po operaci probudíš, bude ti chvíli trvat,
než se rozkoukáš. To kvůli uspávacím lékům, které jsi dostal/a před operací.
Po probuzení budeš mít na ruce malou kanylu, která připomíná motýlka.
Skrze ni ti mohou sestřičky podávat léky do žíly. Na prstu budeš mít kolíček,
podobný tomu na prádlo, kterým kontrolujeme, jak se ti po operaci daří. Kdyby
tě něco bolelo, hned to sestřičce řekni. Může ti dát léky, které s bolestí zatočí!

Viktorka Witzek nakreslila sál
jako usměvavé klidné místo.

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.

