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ANOTACE 

Bakalářská práce na téma "Specifika komunikace s onkologicky nemocnými dětmi" se zabývá 

získáváním informací o komunikaci s onkologicky nemocnými dětmi. Teoretická část 

popisuje historii a vznik oboru dětské onkologie, specifika dětské onkologie, nejčastější 

nádorová onemocnění, vyskytující se v dětské onkologii a specifika komunikace, kterými 

by se měli lékařští i nelékařští pracovníci řídit. Poslední část teorie se zaměřuje na nadační 

fondy v České republice, které pomáhají onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám. 

Výzkumná část obsahuje výsledky polostrukturovaných rozhovorů, které zjišťují skutečnou 

podobu komunikace s onkologicky nemocnými dětmi.   
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TITLE 

Specifics of communication with oncologically- ill children 

 

ANNOTATION 

The bachleor thesis "Specifics of communication with oncologically-ill children" deals with 

the attaintment of information on communication with oncologically-ill children. The 

theoretical part describes the history and origin of pediatric oncology as a field, the specifics 

of children´s oncology, the most common cancers present in children´s oncology and the 

specifics of communication that both medical and non-medical staff should follow. The last 

part of the theory focuses on endowment funds in the czech republic that helps to 

oncologically- ill children and their families. The research part contains the results of semi- 

structured interviews that investigate the real from of communication with children patients.  

KEYWORDS 

Child oncology, oncological diseases, children's hospice, foundations, specifics of 

communication 
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ÚVOD 

Komunikace (z lat. communicare) je slovo latinského původu a volně se překládá jako 

spolupodílet se na něčem společném. Komunikací rozumíme způsob, kterým 

se dorozumíváme mezi sebou navzájem. Prostřednictvím komunikace sdělujeme a získáváme 

nové informace, projevujeme své pocity a postoje.Součástí komunikace vedené 

ve zdravotnictví je sdělování i získávání informací, které jsou velmi důležité pro zdraví 

pacienta. Sestra musí mít na paměti, že u hospitalizovaného pacienta díky jeho nemoci 

dochází ke změnám, které způsobují zhoršení kvality jeho komunikačních dovedností, zvlášť 

jedná-li se o děti. (PLEVOVÁ, 2010, s.13) 

V rámci ošetřování pacientů sestra s pacienty probírá oblasti, o kterých se běžně 

ve společnosti nemluví, nicméně v rámci ošetřovatelského procesu je to nutné a nevyhnutelné. 

Sestra si musí umět vytvořit s pacientem vztah založený na vzájemné důvěře, respektu a úctě. 

Efektivní komunikace je klíčová k vytvoření dobrých vztahů mezi zdravotníkem a pacientem. 

(ŠPATENKOVÁ et al., 2009, s.7)Pro komunikaci s dítětem platí určitá specifika a velmi 

záleží na tom, v jakém vývojovém stadiu se jedinec nachází. Pro hospitalizované dítě se sestra 

stává kromě rodiče nejbližší osobou, která o něj pečuje. Proto je velmi důležité, aby se sestry 

neustále zdokonalovaly v komunikačních schopnostech při péči o dítě. Správně vedená 

komunikace má význam při léčbě onemocnění, ale také v oblasti psychiky. Pro děti se sestry 

stávají dočasnými kamarády, někdy nahrazují také roli rodičů. Komunikace s dětmi by měla 

mít především prvky upřímnosti, jistoty a porozumění. Stejně jako verbální, je důležitá také 

neverbální komunikace. (PLEVOVÁ, 2013, s. 63) 

Každý třetí jedinec během života onemocnění nádorem.(www.linkos.cz) Zhoubné 

onemocnění postihuje v ČR asi 350 dětí a dospívajících za rok. (www.sancedetem.cz) 

Meziroční vzestup incidence je udáván v 0,8 %. (ADAM et al., 2010, s. 349) U dospělého 

člověka pravděpodobnost výskytu nádoru stoupá s narůstajícím věkem. U dětí je riziko 

onemocnění nádorem vyšší v prvních pěti letech života. (KOUTECKÝ et al., 1997, s. 

11)Druhé místo v četnosti výskytu nádorů dětského věku zaujímají nádory centrální nervové 

soustavy. (SLANÝ, 2008, s. 34)  

Vzhledem k aktuálnosti tématu věnuje bakalářská práce pozornost zejména specifikům 

komunikace s onkologicky nemocnými dětmi. Práce je dělena na dvě části, teoretickou, která 

popisuje teoretická hlediska komunikace s onkologicky nemocnými dětmi a průzkumnou, kde 

jsou tyto skutečnosti ověřovány v praxi.  
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CÍLE PRÁCE 

Hlavní cíl: Teoreticky popsat specifika komunikace s onkologicky nemocnými dětmi a ověřit 

         tuto skutečnost v praxi. 

 

Dílčí cíle: 

1. Zmapovat dovednosti dětských sester v oblasti  komunikace s onkologicky 

nemocnými dětmi. 

2. Zjistit, jaká jsou specifika při komunikaci s onkologicky nemocnými dětmi. 

3. Zjistit, zda-li se teorie komunikace s onkologicky nemocným dítětem shoduje s praxí. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část bakalářské práce se v úvodu věnuje historii vzniku oboru dětské onkologie  

oboru dětské onkologie, dále kapitoly popisují specifika dětské onkologie a maligní 

onemocnění, která se nejčastěji vyskytují v dětském věku. Hlavní oblast této části jsou 

specifika komunikace s dětmi s onkologickou diagnózou. Teoretická část bakalářské práce 

je zakončena tématem dětských hospiců a organizací, které se podílejí na zlepšování 

podmínek onkologicky nemocných dětí a jejich rodin.  

1 Vznik a vývoj oboru dětské onkologie 

Přestože výskyt nádorových onemocnění u dětí potvrzují již archeologické nálezy ve starém 

Egyptě a postupující zduření na krku u dětí popisuje již Hippokrates, tak oficiální počátky 

samostatného oboru dětské onkologie nalezneme na konci padesátých a na začátku šedesátých 

let dvacátého století. (VORLÍČEK, 2012. s. 202) V době tehdejšího Československého státu 

se o vývoj oboru zasloužili především pan profesor Koutecký a pan profesor Hrodek. 

(ŠTĚRBA et al., 2008, s. 11) 

Dětská onkologie je obor vnitřního lékařství zabývající se diagnostikou a léčbou krevních 

nemocí a zhoubných nádorových onemocnění u dětí a mladistvých, tedy u dětí do devatenácti 

let. (VORLÍČEK, 2012, s. 202) Výskyt dětských nádorových onemocnění vzrostl počátkem 

druhé poloviny 20. století asi o 1% ročně, ale od konce 80. let již vzestup není patrný. 

(ŠTĚRBA et al., 2008, s. 9) Nádorová onemocnění jsou hned po úrazech na druhém místě 

v příčinách smrti u dětí do 15 let. (ADAM et al., 2010, s. 349) 

Skutečnost, že dětské nádory se od nádorů dospělých lidí liší téměř ve všem, vedla ke vzniku 

samostatného oboru dětské onkologie. Důsledkem toho je možné dětské pacienty léčit 

na specializovaných pracovištích dětské onkologie specializovanými odborníky- dětskými 

onkology. (KOUTECKÝ et al., 1997, str. 7)  

Za úspěchy diagnostiky a léčby dětských nádorů vděčíme především pokroku v molekulární 

a buněčné biologii. Vývoj dětské onkologie klade vysoké nároky nejen na lékaře, ale také 

na nelékařské zdravotníky. Každý, kdo se podílí na léčbě a ošetřování takto nemocného dítěte, 

musí mít mimo jiné znalosti v oblasti tzv. "nové biologie". (ŠTĚRBA et al., 2008, s. 10) 

Dětská onkologie během své krátké existence dosáhla velkých pokroků v léčbě, více než 

85 % diagnostikovaných dětských pacientů se daří vyléčit. (ADAM et al., 2010, s. 349) 

Přestože kurabilita zhoubného nádoru je vysoká, každé takové onemocnění bezprostředně 
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ohrožuje život nemocného dítěte a není možno spolehlivě určit dobrý výsledek. (ŠTĚRBA 

et al., 2008, s. 10)  

Onkologie dětského věku má nejdynamičtější rozvoj a nejkomplexnější přístup k pacientovi. 

Děti jsou nejmladší částí populace, znamenají budoucí generaci, tudíž  se stávají středem 

zájmu při léčbě onkologických nemocí. (ADAM et al., 2010, s. 349)  
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2 Specifika nádorů dětského věku 

Mezi nádory dospělých jedinců a tzv. dětskými typy nádorů jsou rozdíly, které se uvádějí 

ve třech hlavních oblastech. První z nich je samotný nádor, dále pacient, jakožto nositel 

nádoru a v neposlední řadě velmi záleží na organizaci péče v dětské onkologii.(ADAM et al., 

2010, s. 349)Dříve byla věkem určena jasná hranice mezi dětskou onkologií a onkologií 

dospělého člověka. V současné době se mluví o problematice onkologicky nemocných 

dospívajících. Problematika onkologicky nemocného dospívajícího spočívá v tom, že jeho 

nádor mívá často charakter spíše dětských nežli dospělých typů. V této věkové skupině 

dochází k diagnostice nádoru často v pokročilém stadiu onemocnění, odpověď organismu 

na léčbu není obvykle příznivá, z čehož vyplývají výrazně horší výsledky léčby než u jiných 

věkových kategorií. (ADAM et al., 2010, s. 351) 

2.1 Charakteristika nádorů u dětí 

V následujících kapitolách je obsažena charakteristika nádorů dětského věku a jednotlivá 

specifika, kterými se liší od onkologických onemocnění dospělých lidí. 

2.1.1 Etiologie 

Dosud není známo, jaké příčiny předcházejí vzniku nádorových onemocnění v dětském věku, 

jisté ale je, že se liší od známých příčin nádorů u dospělých. Faktory zevního prostředí 

ovlivňují dětskou onkologii jen okrajově a není známa jejich spojitost s nádory 

novorozeneckého věku.  Predispozicí k onemocnění nádorem mohou být některé syndromy 

a vrozené vývojové vady, např. Denys-Drashův syndrom, hemihypertrofie. (ADAM et al., 

2010, s. 350) U nádorů specifických pro dětský věk hraje významnou roli prenatální období. 

Toto období je spojeno s tzv. epigenetickými změnami, které významně ovlivňují pozdější 

vznik onemocnění, nejen onkologických. (ŠTĚRBA et al., 2008, s. 13) 

2.1.2 Histogeneze 

U dospělého člověka převažuje výskyt tzv. karcinomů, které jsou z povrchového epitelu. 

Oproti tomu nádory vyskytující se u dětí nejčastěji vycházejí z buněk imunitního systému, 

tedy z bílých krvinek. U dětí mohou vznikat též nádory, které jsou typické pro určitý věk, jsou 

takzvaně věkově vázané. Tyto nádory jsou z buněk tkání a je pro ně typický rychlý růst 

a dělení v daném věkovém období. Další skupinou nádorů vyskytujících se u dětí jsou nádory, 

které začínají již v prenatálním období, též označované jako dysontogenetické nádory. 

(SLANÝ, 2008, s. 33)Také v oblasti lokalizace jsou rozdíly mezi nádory dospělých a nádory 
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dětského věku. Rozdíly jsou způsobeny odlišnou tkáňovou skladbou u dětí a dospělých. 

Zatímco u dospělého člověka jsou nejčastěji nádorem postiženy plíce, mléčná žláza, tlusté 

střevo a děloha, u dětí je jejich výskyt sporadický. (KOUTECKÝ et al., 2002, s.17) 

Nejčastější nádory postihující dětský organismus jsou nádory krve a lymfomy. Jedná 

se o nádory, které vznikají z buněk, které se zapojují do imunitních dějů.  Druhé místo 

v četnosti výskytu nádorů dětského věku zaujímají nádory centrální nervové soustavy. 

(SLANÝ, 2008, s. 34)  

2.1.3 Patofyziologie 

Nádory u dětí jsou velmi maligní, časně metastazují a je u nich typický rychlý růst. U tzv. 

„Doubling time“ (času, při kterém dochází ke zdvojnásobení nádorových buněk) mluvíme 

řádově o hodinách a dnech. O onkologicky nemocné dítě proto pečujeme jako o dítě 

s akutním ohrožením života. (ADAM, 2010, s. 350) Nádory u dětí oproti nádorům 

u dospělého člověka mnohem dříve metastazují, ovšem díky svým vlastnostem jsou tyto 

nádory více chemosenzitivní a radiosenzitivní oproti nádorům vyskytujícím se typicky 

v dospělém věku. (ŠTĚRBA, 2008, s. 13) 

2.1.4 Symptomatologie 

Příznaky doprovázející přítomnost nádoru u dětí jsou převážně nespecifické, z čehož vyplývá 

riziko zaměnitelnosti onemocnění nádorem s jiným onemocněním, jehož incidence je častější. 

Velmi důležitá je včasná diagnostika nádoru. (ŠTĚRBA et al., 2008, s. 14) Mezi nejčastější 

nespecifické, celkové příznaky svědčící pro přítomnost nádoru u dítěte patří: obecné 

neprospívání dítěte, které se projevuje zvýšenou únavou, malátností, nechutenstvím, ztrátou 

na váze, bledostí, permanentní subfebrilií, poruchami spánku, zvracením, průjmy či zácpou. 

Změny jsou patrné také v oblasti charakteru dítěte. Často pozorujeme ztrátu zájmů, nezájem 

o kamarády a hru, mrzutost, plačtivost, negativitu a v neposlední řadě záchvaty vzteku. 

(KOUTECKÝ et al., 1997, s. 32) 

2.1.5 Diagnostika 

Období dětství je velmi široké z hlediska velkých věkových rozdílů, odlišné histogeneze  

a lokalizace dětských nádorů, tudíž i přístupy k diagnostice jsou rozdílné.  (KOUTECKÝ 

et al., 1997, s. 15) Podezření na přítomnost nádoru u dětí je bráno jako náhlá příhoda. Je nutné 

okamžitě diagnosticky potvrdit či vyvrátit jeho přítomnost. (SLANÝ, 2008, s. 33) V dětské 

onkologii je při diagnostice velmi důležitá rychlost, šetrnost a cílenost. (KOUTECKÝ et al., 
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1997, s. 50)V České republice fungujídvě dětská onkologická centra. První se nachází 

ve fakultní nemocnici v Praze v Motole, druhé ve fakultní nemocnici v Brně. Tato centra jsou 

specializovaná a plně vybavena k diagnostice a léčbě všech typů maligních onemocnění 

dětského a adolescentního věku. (ADAM, 2010, s. 350) 

2.1.6 Terapie 

Průběh léčby v dětské onkologii nepříznivě ovlivňujeskutečnost, že tyto nádory rychle rostou 

a progredují. Dalším nepříznivým faktorem je časnější vznik metastáz, které bývají 

mnohočetné. Při léčbě nádorů je třeba myslet na to, že zdravé tkáně mladého člověka snadněji 

podléhají poškození, léčba je tak provázena častými léčebnými komplikacemi, které 

se projeví během léčby, či po jejím ukončení. Nádorová tkáň u dětí má odlišnou stavbu 

a oproti nádorové tkáni dospělého člověka má vyšší radiosenzitivitu a chemosenzitivitu. Další 

výhodou léčby dítěte je lepší regenerační schopnost tkání. (KOUTECKÝ et al., 2002, s. 

52)Při léčbě v dětské onkologii se klade důraz na komplexní léčbu. V porovnání s léčbou 

dospělého člověka má určitá specifika, neboť období dětství a dospívání je velmi široké 

ve smyslu různého věku, psychosomatického vývoje a vzrůstu. Čím mladší dítě se léčí, tím 

je snadnější narušení jeho homeostázy. Tyto odlišnosti často způsobují vznik akutních 

léčebnýchkomplikacímajícíchtěžký průběh. Tkáně a orgány mladého organismu, které stále 

procházejí vývojem, mohou být agresivní protinádorovou léčbou snadno poškoditelné. 

(KOUTECKÝ et al., 1997, s. 64)Dnes je pro efektivní léčbu klíčová molekulární úroveň 

diagnostiky, neboť má konkrétní léčebný dopad pro většinu dětí s onkologickým 

onemocněním. Při léčbě onkologicky nemocného dítěte se bere ohled na individuálně 

stanovenou míru rizika nepříznivého průběhu onemocnění, které zohledňuje klinickou 

histologii, rozsah onemocnění a biologické vlastnosti nádoru, které se určují pomocí 

molekulárně biologických metod. (ŠTĚRBA et al., 2008, s. 15) 

2.1.7 Prevence v dětské onkologii 

Podobně jako u příčin vzniku, které nejsou u dětských nádorů známé, je tomu tak 

v onkologické prevenci. Primární prevence je v dětské onkologii velmi omezená.  U dětí 

se setkáváme s velkým procentem nádorů vrozených. Velkou úlohu v prevenci hraje 

prenatální diagnostika. Důležitá je eliminace karcinogenních vlivů v potravě a v některých 

lécích. Patří sem také omezení spojená s vlivem diagnostického a slunečního záření 

a v neposlední řadě zabránění předčasné sexuální aktivitě u dívek. Důležitou roli v prevenci 

hraje průběh těhotenství. Těhotné by se měly vyhýbat kouření, pití alkoholu, ozáření, užívání 
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některých léků, kontaktu s karcinogenními chemikáliemi a samozřejmostí by měla být 

vyvážena strava. Velký význam má také prevence sekundární, která je ovlivněná věkem, 

ve kterém dítě onemocní nádorem. U malých dětí záleží především na lékařích a rodičích, zda 

si všimnou pečlivým pozorováním změn a prvotních příznaků, které doprovází nádorové 

choroby. Je důležité všímat si jakýkoliv změn v chování, obecného neprospívání dítěte 

a chorobných příznaků, jejichž původ není známý.(KOUTECKÝ et al., 1997, s. 127–

128)Terciální prevence se zaměřuje na všechny děti, které prodělaly nádorové onemocnění a 

nyní jsou vyléčeny, či dlouhodobě přežívají. Jsou sledovány především pro vznik možných 

pozdních recidiv, metastáz, či sekundárních nádorů. (KOUTECKÝ et al., 1997, s.128) 

2.1.8 Psychosociální péče v dětské onkologii 

Diagnostické potvrzení nádoru u dítěte znamená dlouhodobě neurčitelnou prognózu. Dříve 

znamenala diagnostika nádoru u dítěte jistou smrt, dnes se ale předpokládá vyléčení. 

(KOUTECKÝ et al., 1997, s. 122) V dětské onkologii je velmi důležitá psychosociální péče, 

neboť nádorové onemocnění postihuje člověka komplexně. Léčba nádoru je pro děti velmi 

stresující a představuje pro ně obrovskou zátěž. Během hospitalizace, která je zpravidla 

dlouhodobá, je dítě vystaveno neznámému prostředí a vše je pro ně nové. Během léčby dítě 

často podstupuje  nepříjemné zákroky, které mu mohou působit bolest. Léčba cytostatiky má 

mnoho vedlejších účinků, např. zvýšenou únavu, nauzeu a také se mění fyzický vzhled. 

Pro všechny tyto změny, které nastávají v životě dětí a rodičů, je důležitá i péče o jejich 

psychický stav. (ŠTĚRBA et al., 2008, s. 128) 

2.1.9 Bolest v dětské onkologii 

Bolest je součástí onkologické nemoci.(ŠTĚRBA et al., 2008, s. 118) U nádorových 

onemocnění je nejklasičtějším symptomem. (MAREŠ et al., 1997, s. 261) Je neodmyslitelně 

spojena se základním onemocněním, vyskytuje se v souvislosti s potřebnými vyšetřeními, 

s léčbou a je také součástí konečného stadia. Hematologické malignity se obecně vyznačují 

kratší dobou bolestivosti než nádory solidního charakteru. U většiny dětí je možné bolest 

tlumit, odstranit, či jí úplně předejít. Bolest u dětí hodnotíme pomocí škál, které jsou 

uzpůsobené pro dětský věk. Některé škály využívají k hodnocení bolesti výrazy obličejů,které 

dětem usnadňují určovat stupeň bolestí, (viz příloha C, s. 58).Pomocí jiných škál starší děti 

hodnotí bolest pomocí čísel. Kromě subjektivních ukazatelů bolesti je nutné pozorovat také 

objektivní ukazatele, kterými jsou tepová a dechová frekvence či reakce zorniček. 

Do záznamu se také uvádí datum, čas, číslo lokalizace bolesti a intenzita bolesti. Tyto metody 
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jsou pouze orientační, k hodnocení bolesti jsou klíčové pozorovací schopnosti sester, lékařů 

a rodičů. Ke správnému hodnocení a léčbě bolesti je třeba trpělivost a pozornost, jedině tak 

je možné rozpoznat, zda dítě má bolesti, nebo se pouze bojí. (ŠTĚRBA et al., 2008, s. 

118)Dle studie provedené na Oxfordské univerzitě "Fifteen minute consultation: Practical 

pain management in pediatric palliative care.", rodiče podceňují bolest svých dětí, zejména 

jedná-li se o bolest akutní, která je spojena například s onkologickým onemocněním dítěte. 

(HARROP et al., 2017) 

2.2 Pozitiva dětského věku 

Dítě není zmenšený člověk. Jeho orgány nejsou ještě plně rozvinuté a funkční vývoj stále 

pokračuje. To může být zároveň výhodou, neboť se předpokládá, že orgány dítěte jsou zdravé. 

Mezi další výhody řadíme i skutečnost, že u dětských organismů pozorujeme rychlejší hojení 

ran. Dětské organismy se vyrovnávají s agresivní chemoterapií snadněji než dospělí 

pacienti.(VORLÍČEK, 2012, s. 202) 

2.3 Péče v dětské onkologii 

Při léčbě onkologicky nemocného dítěte převládá kurativní léčba nad paliativní, neboť se  

předpokládá úplné vyléčení nádoru. Takto nemocné děti se léčí ve specializovaných centrech 

dětské onkologie. (ADAM, 2010, s. 350)Nádory, které se vyskytují u dospělých 

jedinců,postihují dětské organismy pouze vzácně. (VORLÍČEK, 2012, s. 202)Protinádorová 

léčba má určitá rizika, například rozvoj pozdních následků a komplikací, z tohoto důvodu 

jsou často vyžadovány informované souhlasy, které podepisují zákonní zástupci. (ADAM et 

al., 2010,  

s. 351)Řešení psychologických problémů v dětské onkologii je neodmyslitelnou součástí 

komplexní pediatricko-onkologické péče. V období onkologické léčby je dítě odtrženo od 

svých vrstevníků, přerušuje školní docházku a většinu času tráví v nemocnici. Změny se také 

týkají rodičů, ve většině případů zůstává jeden z nich s nemocným dítětem, což vede 

k omezenému finančnímu zajištění celé rodiny. Součástí psychosociální péče je resocializace 

vyléčeného dítěte. Dítě je ovlivněno ve spoustě oblastí, například ve volbě povolání, kdy 

následky nemoci způsobují určitá omezení. Vyléčený pacient je též ovlivněn v oblasti 

společenských činností a otázky založení vlastní rodiny. Cílem psychosociální péče je 

začlenění vyléčených dětí do společnosti. (KOUTECKÝ et al., 1997, s. 124) 
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3 Nejčastější nádorová onemocnění dětského věku 

Dětská onkologie se zabývá nejčastěji nádory, které vznikají z buněk, které jsou zapojeny 

do imunitních dějů, tedy nádory krve a lymfomy. Dalšími často vyskytujícími se nádory jsou 

nádory CNS. Nádory v dětské onkologii jsou také věkově vázány, pro určité období jsou 

charakteristické určité nádory. Nádory, se kterými se u dětí nejčastěji setkáváme, jsou 

zobrazeny v grafu č. 1.(SLANÝ, 2008, s. 36) 

3.1 Leukemie 

Mezi leukemie řadíme skupinu onemocnění, která mají původ v maligní transformaci 

hematopoetické buňky.  Dochází k nekontrolovatelné autonomní proliferaci maligního klonu 

buněk a následném utlačení fyziologické krvetvorby. Následná nedostatečnost kostní dřeně 

způsobuje komplikace typu anemie, krvácení a infekce, které nakonec vedou ke smrti. 

(ADAM et al., 2010, s. 383) 

Nejčastějším maligním onemocněním v dětské onkologii je akutní leukemie. Ta představuje 

95–98% všech dětských leukemií. 80–85% z akutních leukemií jsou tzv. akutní 

lymfoblastické leukemie (dále jen ALL), zbývajících 15–20% tvoří akutní myeloidní 

leukemie (dále jen AML). Chronická myeloidní leukemie (dále jen CML) je nejméně častá 

a tvoří pouhá 2%. (ADAM et al., 2010, s. 383) 

3.1.1 Akutní lymfoblastická leukemie 

ALL je nejčastějším typem leukemie vyskytující se u dětí do 15 let. Dospělého člověka 

postihuje ALL méně často, převažuje u něj výskyt AML. Příznaky ALL vznikají v důsledku 

maligního bujení blastů v kostní dřeni a následném útlaku normální krvetvorby. 

Laboratorními ukazateli ALL jsou  hyperleukocytóza, která nemusí být při počáteční 

diagnostice přítomna, anémie a trombocytopenie. Bledost a únava jsou klinické příznaky 

anemie a postihují až 85% dětských pacientů. Až 65% pacientů trpí bolestmi kloubů a kostí. 

(BAJČIOVÁ, 2011, s. 43)U dítěte můžeme pozorovat narůstající únavu, nechutenství, 

hepatosplenomegalii, zvětšení lymfatických uzlin. K diagnostice ALL se provádí punkce 

kostní dřeně s následným cytologickým vyšetřením. (STOŽICKÝ et al., 2006, s. 263) Léčba 

ALL je složena ze 4 částí a trvá několik měsíců. Jednotlivé části léčby označujeme jako 

indukce, konsolidace, reintenzifikace a poslední částí je udržovací léčba. Pomocí moderní 

intenzivní léčby lze vyléčit až 80% dětí postižených ALL. (ADAM et al., 2010, s. 388)  
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3.1.2 Akutní myeloidní leukemie 

AML je skupina neoplastických onemocnění, která jsou charakterizována proliferací 

a akumulací nezralých hematopoetických buněk v kostní dřeni, které se vyplavují do periferní 

krve. (BAJČIOVÁ et al., 2011, s.53) Rozvoj AML je oproti ALL dramatičtější a rychlejší. 

Dítě má obvykle projevy selhávání životních funkcí, je v těžkém stavu, bývá přítomna 

organomegalie a známky hemoragické diatézy. Důsledkem selhávání kostní dřeně infiltrované 

leukemickými blasty je přítomna anemie, granulocytopenie a trombocytopenie. AML se 

vyznačuje relativně špatnou prognózou. (STOŽICKÝ et al., 2006, s. 265) 

3.2 Nádory centrálního nervového systému 

Ze solidních nádorů zaznamenaných u dětí představují nádory CNS nejčastěji se vyskytující 

skupinu. Po leukemiích a lymfomech zaujímají druhou příčku nejčastějších onkologických 

onemocnění u dětí. Nádory CNS postihují nejčastěji děti ve věku 5 let. (ADAM et al., 2010,  

s. 355) Nádory CNS mají rozvinutou symptomatologii. Projevují se změnami chování dítěte, 

změnami písma a prospěchu. Dalšími příznaky je ranní vomitus, který není doprovázen 

nauzeou, bolesti hlavy, výpadky zorného pole, apod. (SLANÝ, 2008, s. 37)Nádory CNS 

se diagnostikují pomocí CT vyšetření. Léčba se provádí operativně, poté následuje 

chemoterapie a ozařování. Operativní léčba je obtížná, neboť nádor není většinou 

jednoznačně ohraničen, tudíž se ho ne vždy podaří odstranit celý. Nádory CNS jsou poměrně 

radiosenzitivní, prognóza pacienta je individuální.  (SLANÝ, 2008, s. 37) 

3.3 Lymfomy 

Lymfomy spolu s leukemiemi jsou nejvíce rozšířené nádory v dětské onkologii. Lymfomy lze 

dělit na dva základní typy, jimiž jsou Hodgkinské lymfomy a Non-hodgkinské lymfomy. 

(SLANÝ,2008, s. 37) 

Jako Hodgkinské lymfomy označujeme nádorové bujení, které vychází z lymfatického 

systému. Přítomnost nádoru značí zvětšování krčních a nadklíčkových uzlin. Uzliny jsou 

nebolestivé, ale zvětšené a tuhé, srůstají k sobě a proti spodině nejsou volně pohyblivé. 

Ke zvětšení uzlin dochází také v mediastinu a břiše. Mezi celkové příznaky patří exantém, 

horečnaté stavy, slabost, svědění kůže, apod. Diagnostika probíhá pomocí histologie z uzlin. 

Podle typu infiltrace z nádoru a rozsahu nádoru se tento lymfom léčí pomocí ozařování 

a cytostatiky. Prognóza Hodgkinských lymfomů je zpravidla dobrá. (SLANÝ,2008, s. 37)  
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Non-hodgkinské nádory vycházejí zpravidla z B lymfocytů, lokalizace těchto nádorů je 

v oblasti mediastina, retroperitonea a mezenteria. Tyto lymfomy bývají podobné leukemiím, 

ale neinfiltrují kostní dřeň. Oproti Hodgkinským lymfomům mají značně horší prognózu. 

(SLANÝ,2008, s. 37) 

3.4 Neuroblastom 

Neuroblastom je nádor, který vychází z tkáně sympatických ganglií, jež jsou umístěné 

paravertebrálně. Postihuje převážně děti v kojeneckém a batolecím věku. Tento nádor není 

ohraničen a velmi rychle metastazuje především do jater, kostí, kůže a očnice. Příznaky 

neuroblastomu jsou různé a závisejí na lokalizaci primárního nádoru. Nejčastějším místem 

výskytu primárního nádoru je oblast dutiny břišní. Přítomnost neuroblastomu značí řada 

nespecifických příznaků, např. únava, nechutenství, slabost, změny chování a zvýšené teploty. 

(ADAM et al., 2010, s. 353)V léčbě nachází uplatnění operativní řešení, radioterapie 

a chemoterapie. Prognóza neuroblastomů je spíše nepříznivá, ale jsou známy i případy, kdy 

byl pacient zcela vyléčen. (SLANÝ, 2008, s. 38) 

3.5 Osteosarkom 

Jako osteosarkom označujeme maligní mezenchymální nádor, který vyrůstá ze skeletu. 

(ADAM et al., 2010, s. 363) Tento nádor postihuje zejména děti v období puberty, která 

je charakteristická pro růst dlouhých kostí. Osteosarkom postihuje nejčastěji oblast kolenního 

kloubu,  kyčle a ramene. K diagnostice se využívá RTG snímek, na kterém se osteosarkomy 

zobrazí jako „sluneční paprsky“. Důsledkem působení osteosarkomu vznikají patologické 

fraktury kostí, ke kterým dochází náhle a často spontánně.Mezi celkové příznaky  patří 

pocení, horečky a bolesti kostí zejména v noci. V období intenzivního růstu jsou také 

přítomny růstové bolesti, ty ale nejsou závažné.(SLANÝ, 2008, s. 39) Pro osteosarkomy jsou 

typické časné metastázy. Léčba se vyznačuje především radikálním odstraněním nádoru 

včetně spádových uzlin, tzn. amputací končetiny. Radioterapie a chemoterapie nenalézají při 

léčbě osteosarkomů svůj význam a prognóza bývá většinou nepříznivá. (SLANÝ, 2008, s. 39) 

3.6 Nádory měkkých tkání 

Mezi nádory měkkých tkání řadíme zhoubné nádory, které jsou mezenchymálního původu. 

Mezi prvotní příznaky patří zduření bez zdánlivě známých příčin vzniku. Metastázy často 

postihují lymfatické uzliny, skelet, plíce a kostní dřeň. Diagnostika probíhá pomocí vhodné 

zobrazovací metody, obvykle CT či MR. K vyloučení nebo potvrzení metastáz se vždy 
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provádí CT plic a scintigrafie skeletu. Léčba nádorů měkkých tkání zahrnuje chirurgickou 

léčbu, chemoterapie a ozařování. (ADAM et al., 2010, s. 361) Prognóza závisí na včasné 

diagnostice nádoru a typu nádorové tkáně. (SLANÝ, 2008, s. 39) 

3.7 Nefroblastom 

Nefroblastom postihuje zejména děti v kojeneckém a batolecím období. Tento nádor vzniká 

z nezralé, embryonální tkáně a jeho vyzrálost je individuální. Dle vyzrálosti nádoru se liší 

prognóza u jednotlivých dětí. Příznaků vedoucích k diagnostice nefroblastomu není mnoho, je 

přítomna hypertenze a epizodická hematurie. Diagnostika nefroblastomu proto probíhá často 

náhodně, například při koupání dítěte lze nahmatat tuhý útvar v břiše. Při vyhmatání útvaru 

a podezření na nefroblastom se nesmí dále palpovat, neboť hrozí pro své křehké pouzdro další 

rozsev nádoru. Diagnostika nefroblastomu probíhá pomocí ultrazvuku angiografie a CT 

vyšetření. Nádor se ozáří, aby se zmenšila jeho velikost a následně probíhá jeho extirpace, 

chemoterapie a radioterapie. Prognóza je zpravidla příznivá, velmi záleží na histologickém 

typu. (SLANÝ, 2008, s. 39) 

3.8 Retinoblastom 

Retinoblastom je nádor, který vyrůstá z jádrové vrstvy sítnice a je vysoce maligní. 

(KOUTECKÝ et. al., 1997, s. 168) Tento nádor patří mezi nejčastější oční nádor vyskytující 

se u dětí. (ADAM et al., 2010, s. 371)Mezi klinické příznaky patří leukokorie, tedy 

žlutobělavý odlesk pupily, označována též jako Beerovo „kočičí oko“.  Mezi další příznaky 

patří náhle vznikající strabismus, bolestivost oka doprovázená zarudnutím a heterochromie 

duhovky. (KOUTECKÝ et. al., 1997, s. 169)Mezi diagnostické metody patří binokulární 

indirektní oftalmoskopie doplněná tonometrií a biomikroskopií oka. Ke stanovení diagnózy 

není třeba histopatologické vyšetření. (ADAM et al., 2010, s. 373) Léčba retinoblastomu 

zahrnuje enukleaci bulbu s nádorem, chemoterapii a ozařování. Prognóza tohoto nádoru je 

zpravidla dobrá. (SLANÝ, 2008, s. 38) 

3.9 Ostatní nádory 

Ostatní nádory postihující dětský organismus se vyskytují poměrně vzácně. Patří sem nádory 

z oblasti ORL, karcinomy thyreoidey, tumory plic, tumory zažívacího traktu apod. Předčasná 

puberta či sekundární pohlavní znaky mohou být známkou přítomnosti nádorů pohlavního 

ústrojí, neboť jsou často hormonálně aktivní. (SLANÝ, 2008, s. 40) 
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4 Specifika komunikace dětské onkologie 

Správně vedená komunikace mezi sestrou a pacientem vede k upevnění vztahu mezi nimi. 

(PLEVOVÁ, 2010, s.13) Při komunikaci s dítětem záleží na tom, v jakém vývojovém stadiu 

se dané dítě nachází. Je důležité, aby se sestra orientovala v jednotlivých vývojových etapách 

a znala jejich specifika (viz. příloha A, s. 54) (PLEVOVÁ, 2013, s. 63) 

4.1 Verbální komunikace 

K verbální komunikaci využíváme slova či jiné znakové symboly. Díky slovům sdělujeme 

fakta a informace. Při verbální komunikaci je důležité kontrolovat obsah sdělení a způsob, 

jakým informaci předáváme. Při verbální komunikaci dochází často k chybám, které mohou 

vést k nepochopení a činí proces komunikace složitější. Mezi nejčastější chyby v komunikaci 

patří nepřesné vyjadřování, velké množství informací, které jsou pro pacienta nesrozumitelné. 

Je důležité sledovat reakce pacienta na naše sdělení a případně informaci zopakovat. 

(ŠPATENKOVÁ, 2009, s. 36) 

4.2 Neverbální komunikace 

U neverbální komunikace užíváme místo slov tzv. řeč těla. Dále sem řadíme všechny tělesné 

projevy, které při komunikaci vysíláme, aniž bychom mluvili. Při neverbální komunikaci 

sdělujeme gesty, pohyby, doteky, postojem, pohledy, tónem řeči, aj. Pomocí mimoslovní 

komunikace sdělujeme druhé osobě například svoji náladu, postoj a aktuální pocit. Neverbální 

komunikace je velmi důležitá, neboť je hůře ovlivnitelná člověkem, na rozdíl od slovního 

projevu. (PLEVOVÁ, 2010, s. 24) 

4.3 Komunikace s dětskými pacienty 

Hospitalizací dítěte dochází k narušení jeho obvyklého denního režimu a pocitu jistoty. Dítě 

se setkává s novými a pro něj cizími lidmi, prochází řadou vyšetření, která mohou působit 

bolest a strach. Sestra tráví s dítětem v nemocnici spoustu času a může tak výrazně ovlivnit 

a zpříjemnit pobyt na oddělení. Již v ambulanci před samotným příjmem lze připravit dítě 

na hospitalizaci. Nejprve je vhodné informovat rodiče, kteří zaujmou určitý postoj k nemoci 

a výrazně pak ovlivní chování dítěte. (PLEVOVÁ, 2009, s. 64) 

Rodiče by měli být informováni o všech vyšetřeních, která se budou u dětí provádět. Nejlépe 

znají a předpokládají reakce svých dětí a mohou je tak připravit, či pomoci při samotných 

vyšetřeních. Dětem okolo sedmi let stáří je dobré oznámit hospitalizaci dva týdny předem 
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a zodpovědět jim veškeré dotazy,abychom předešli nepříjemným reakcím. (PLEVOVÁ, 2009, 

s. 65) 

4.4 Komunikace s dětmi na téma smrt 

Vzhledem ke skutečnosti, že prognóza onkologicky nemocných dětí v době sedmdesátých let 

byla většinou nepříznivá, zpravidla se žádné informace o diagnóze dětem nepodávaly. 

To ale často vedlo k situacím, kdy se děti o své nemoci dozvídaly od jiných pacientů. 

(ŠTĚRBA et al., 2008, s. 135) 

Pro nemocné pacienty v terminálním stadiu je komunikace se zdravotníky velice důležitá. 

Ovlivňuje psychický stav a kvalitu života lidí s onkologickým onemocněním a  řadí se mezi 

hlavní faktory optimálního uspokojování potřeb. Je-li správně vedená, může se podílet 

na zmírnění tělesných symptomů. (PLEVOVÁ et al., 2010, s. 187) 

Děti pokládají zpravidla otázky typu: „Umírám?“, „Co se stane, když někdo zemře?“. Tyto 

otázky se dítěti zodpovídají opatrně a s ohledem na jejich věk,chápání a zkušenosti. Dítě 

se musí se situací blížící se smrti vyrovnat a nelze je před ním žádným způsobem ochránit. 

Nedostatečná komunikace s dítětem na téma smrt způsobí, že dítě nemá možnost 

jí porozumět, připravit se na ni a vytváří si o smrti neadekvátní představy.(PLEVOVÁ et al, 

2010, s. 188) Také není doporučena snaha chránit nemocné dítě před emocemi, které plynou 

ze sdělení nepříznivé prognózy. Dítě velmi dobře registruje mlčení, které je součástí 

komunikace i celkový výraz tváře. Vyhýbání se rozhovoru na téma nemoci ze strany rodičů 

může často u dítěte vyvolávat pocity, že daná situace je velmi špatná. Utajování skutečností 

často vede k narušení důvěry mezi dítětem a rodiči. (ŠTĚRBA et al., 2008, s. 135–136) 

Smrtelně nemocné dítě zpravidla rozumí otázce smrti lépe než zdravé dítě stejného věku 

a uvědomuje si svoji situaci mnohdy více, než se domnívají dospělí. Dle Kübler-Ross (2003) 

si děti uvědomují svůj stav a konečnost života a jsou tyto věci schopny vyjádřit 

prostřednictvím básní a obrázků. (PLEVOVÁ et al, 2010, s. 188)  

Komunikaci na téma smrt by měl začít sám pacient. Zdravotník by měl vyslechnout všechny 

obavy, které pacient má a zjišťovat, z čeho má strach. Děti ale komunikují především 

neverbálně, zejména prostřednictvím hry, kresby a hudby, je tedy možné navodit téma 

nepřímo společným čtením některých knih, které se zaobírají tímto tématem. Je důležité ctít 

potřeby dítěte, zejména touhu po sdílení a potřebu být o samotě. Dítě by se nemělo do hovoru 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi8x4Liv67UAhVIVRoKHQwGD4cQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.nemcina-brno.cz%2Fzajimavosti%2Fjak-napsat-na-ceske-klavesnici-nemecke-znaky&usg=AFQjCNEjdRMDpd0B3ZMJP4HN-4m-KPVuTw
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nutit, ale je třeba jej podporovat. Je důležité mu vysvětlit, že jeho život, ač krátký, může být 

kompletní. (PLEVOVÁ et al, 2010, s. 188–189) 

Studie "Fifteen minute consultation: Practical pain management in pediatric palliative 

care",prováděná v UK poukazuje na fakt, že v paliativním stadiu onkologicky nemocných 

dětí je stěžejní bolest. Eliminace bolesti je podporována nefarmakologickými způsoby, 

ale také farmakologickými prostřednictvím nejnovějších způsobů, např. aplikací 

transdermálních náplastí, či kontinuálními podkožními infuzemi. (HARROP et al., 2017. 

s. 82) 

4.5 Komunikace s rodiči 

Způsob, jakým dítě vnímá průběh své nemoci, je ovlivněn mnoha faktory. Velký vliv 

má výchova a postoj rodičů vůči dítěti a také vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Dobré 

rodinné vztahy výrazně podporují proces uzdravování dítěte. Důležitá je úprava rodinného 

života tak, aby byly splněny potřeby nemocného dítěte i ostatních členů rodiny. Matky se 

mohou schylovat k přílišné péči vůči nemocnému dítěti a to následně narušuje vztahy 

ostatních členů rodiny, kteří se cítí vyloučeni. (PLEVOVÁ, 2009, s. 56)Hospitalizace dítěte 

má zásadní dopad na psychiku celé rodiny. Rodiče by měli znát fakta související s nemocí 

jejich dítěte, aby snadněji přijali skutečnost. Důležité je oceňovat rodiče za jejich vytrvalost, 

výchovné a pečovatelské práce, které poskytují svému dítěti. (PLEVOVÁ, 2009, s. 60) 

Při hospitalizaci dítěte smí být hospitalizován i rodič (viz příloha B, s. 57). Nejčastěji bývá 

hospitalizována spolu s dítětem matka. Při bolestivých výkonech velmi pomáhá její 

přítomnost, dítě je klidnější a cítí se v bezpečí. Matka se může naučit jednoduché 

ošetřovatelské výkony a následně je využít k ošetřování dítěte doma. Některé děti 

při bolestivých výkonech zneužívají přítomnost matky a prosí, aby jim pomohly. V takovém 

případě je možné matku citlivě požádat, aby opustila vyšetřovnu. Předpokládá se, že tlaku 

ze strany dítěte podlehne a ono tuto strategii příště použije znovu.V době nemoci jsou 

na rodiče kladeny obrovské nároky. Tento nový úkol rodičům způsobuje další stres a je třeba, 

aby byl personál připraven rodiče psychicky podpořit.  (PLEVOVÁ, 2009, s. 62) 

Dle italské studie "Attachment orientations and psychological adjustment of parents of 

children with cancer: A matched-group comparison."rodiče onkologicky nemocných dětí 

velmi často upadají do stavů úzkosti a deprese. Je důležité brát během léčby dítěte ohled také 

na rodiče a podporovat vztahy mezi nimi, dětmi a pracovníky kliniky. (CUSINATO et al., 

2017) 
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5 Organizace a projekty pomáhající onkologicky nemocným 

dětem a jejich rodinám 

Situace rodiny s onkologicky nemocným dítětem je velice náročná. Nejen nemocné dítě, ale i 

rodiče, sourozenci či další členové rodiny potřebují pomoc. V České republice existují nadace 

a zařízení, která se snaží pomáhat onkologicky nemocným dětem i jejich rodinám vyrovnávat 

se s nemocí a celou situaci zvládnout.  

5.1 Nadační fond  dětské onkologie Krtek 

Nadační fond Krtek vznikl na podporu práce lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie 

FN Brno. Hlavním cílem tohoto fondu je zkvalitnění a zpestření pobytu dětí v nemocnici, 

péče v průběhu léčby a pomoc s následným vyrovnáním se s následky nemoci.  

Tento nadační fond přispívá na výzkum, vzdělávání lékařských  

i nelékařských pracovníků, vybavení Kliniky dětské onkologie. Vymýšlí projekty, které se 

zaměřují na pomoc dětem, které se léčí, nebo již léčbu ukončily a nyní se vyrovnávají  

s následky. (www.krtek-nf.cz) 

Na podzim v roce 2008 prostřednictvím Nadačního fondu dětské onkologie Krtek vznikl 

domácí hospic, ve kterém pracuje lékař, čtyři zdravotní sestry a sociální koordinátorka. 

Dětem, které již nepokračují v aktivní protinádorové léčbě, je za hospitalizace na Klinice 

dětské onkologie nastavena léčba nepříjemných příznaků. Následně odcházejí děti s rodiči 

domů, přičemž jim jsou bezplatně zapůjčeny přístroje, pomůcky a léky. Rodiny mohou 

v případě potřeby 24 hodin denně volat lékaři domácího hospice. V případě potřeby může 

lékař, sestra i sociální koordinátorka navštívit dítě přímo v jeho domácím prostředí. Tyto 

služby neslouží pouze onkologicky nemocným dětem, ale také dětem s metabolickými 

vadami či vážnými neurologickými onemocněními. (www.krtek-nf.cz) 

5.2 Nadační fond Klíček 

Nadační fond byl do nadačního rejstříku zapsán v roce 2000 a je právním nástupcem Nadace 

Klíček. Cílem tohoto fondu je pomoc vážně nemocným dětem a jejich rodinám, napomáhat 

jejich navrácení do života, vybudování dětského hospicu, podporovat diskuze o otázkách 

umírání a smrti a spoustu dalšího. (www.klicek.org) 

Specifika dětského hospicu spočívají v poskytování především respitní péče, proto tato 

zařízení jsou zejména v cizině označována jako respice. Dětský hospic nabízí také péči o děti 
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v terminálním stadiu, ale tento druh péče není tak častý. Dětský hospic se od hospicu pro 

dospělé liší v několika směrech. Dětský hospic je určen pro děti s chorobou, která přímo 

ohrožuje jejich život, dále pro děti po úrazových stavech a také pro jejich rodiny. Dětský 

hospic slouží především jako odlehčovací péče. Rodina má tak možnosti zařídit důležité věci 

nebo si odpočinout. Nadační fond Klíček pro tyto služby zrekonstruoval bývalou školu v obci 

Malejovice. Nabízí dětem především respitní pobyty a rodinám vzdělávací programy a jiné 

aktivity, při kterých si mohou předávat cenné informace a zkušenosti. Kapacita je cca pro 30 

osob. (www.klicek.org) 

5.3 Mobilní hospic Ondrášek 

Mobilní hospic Ondrášek poskytuje odbornou i lidskou péči nevyléčitelně nemocným dětem, 

dospělým osobám a jejich rodinám v jejich přirozeném prostředí domova. Jeho cílem 

je pomoci v posledních chvílích života pacientům a poskytnout oporu jejich rodinám. 

Poskytuje také péči v průběhu nemoci. Tento hospic umožňuje, aby se rodiče podíleli na péči 

o své dítě, respektuje soukromí celé rodiny a jejich přání. V případě, že se zdravotní stav 

zlepší, nebo na přání rodičů, může být péče přerušena či ukončena.(www.mhondrasek.cz) 

5.4 Prázdná kolébka 

Projekt prázdná kolébka vznikl pod spolkem Dlouhá cesta. Pomáhají rodičům se vyrovnat 

se smrtí dítěte v jakémkoliv věku a příčiny. Smrt dítěte znamená pro rodiče obrovskou 

psychickou zátěž a tento projekt jim pomáhá řešit všechny záležitosti, které je čekají. 

Nezisková organizace Dlouhá cesta pořádá pravidelně kurzy pro lékaře, všeobecné sestry 

a porodní asistentky, během kterých je učí profesionálně zvládat péči o truchlící rodiče. 

(www.prazdnakolebka.cz) 

5.5  Zlatá rybka 

Zlatá rybka je nezisková organizace, která umožňuje plnit přání vážně nemocným dětem. 

Zlatá rybka dokáže plnit přání vážně nemocným dětem ve formě cestování, hmotných dárků, 

či zprostředkování setkání s někým, koho děti obdivují. Zlatá rybka neposkytuje finanční dary 

ani zdravotnické pomůcky. (www.zlatarybka.cz) 

5.6 Dobrý anděl 

Dobrý anděl je systém, který pomáhá rodinám, jež se dostaly do tíživé finanční situace 

v souvislosti s nemocí.Každý, kdo se zaregistruje do tohoto systému, smí pravidelně každý 
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měsíc posílat libovolný obnos peněz. Částky, které dobří andělé posílají, jsou libovolné a jsou 

vypláceny potřebným rodinám v celé své výši. Každý, kdo se zaregistruje, získává účet, 

prostřednictvím něhožmůže sledovat přesné využití svých příspěvků. Provozní náklady  

této nadace jsou hrazeny ze soukromých financí zakladatelů Dobrého anděla. 

(www.dobryandel.cz) 
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II. PRŮZKUMNÁ ČÁST 

Výzkumné otázky 

1. Jaká specifika zahrnuje komunikace s onkologicky nemocnými dětmi?  

2. Jaké jsou výhody a nevýhody přítomnosti rodičů s hospitalizovaným dítětem? 

3. Jakým způsobem lze eliminovat strach u hospitalizovaných dětí? 
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6 Metodologie průzkumného šetření 

Pro získání dat byla využita metoda kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum je taková 

forma výzkumu, během něhož zjišťujeme, jakým způsobem jistá skupina nahlíží a chápe 

určitou problematiku.Kvalitativní výzkum umožňuje zkoumat osoby v jejich přirozeném 

prostředí a zaujímá a vyznačuje se holistickým přístupem. (KUTNOHORSKÁ, 2009, s. 22–

27) 

Jako technika sběru dat byly zvoleny polostrukturované rozhovory, neboť se pro zpracování 

tématu jevily jako nejvhodnější.Polostrukturovaný rozhovor patří mezi metody kvalitativního 

výzkumu a je založen na skutečnosti, kdy tvůrce rozhovoru má předem připravené oblasti 

výzkumu, ale není podmínkou je striktně dodržovat. Tato metoda umožňuje měnit pořadí 

otázek a také možnost přidat další, vyžaduje-li to situace. (KUTNOHORSKÁ, 2009, s. 22) 

6.1 Organizace výzkumu 

V měsíci únoru 2017 jsem absolvovala odbornou praxi na oddělení dětské hemato - onkologie 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde jsem pozorovala chod oddělení a komunikaci sester 

s onkologicky nemocnými dětmi. Způsoby komunikace sester s dětmi jsem pozorovala z toho 

důvodu, abych mohla v závěru práce posoudit, zda-li se teoretická hlediska komunikace 

s dětmi shodují s praxí. V tomto období jsem si též domluvila realizaci polostrukturovaných 

rozhovorů s vrchní sestrou daného oddělení.  

Samotnému výzkumu předcházelo vytvoření 10 oblastí, (viz. příloha D, s. 58) které byly 

konzultovány s vedoucí práce a následně poslány ke schválení elektronickou formou do 

fakultní nemocnice vrchní sestře daného oddělení, na kterém byl výzkum prováděn. 

6.2 Charakteristika výzkumného pracoviště 

Výzkum byl proveden na oddělení dětské hematoonkologie Dětské kliniky FN Hradec 

Králové. Toto oddělení je třetím největším hematoonkologickým centrem v ČR.  Kapacita 

této kliniky činí celkem 128 lůžek, o děti a mladistvé se zde stará více než 200 

zaměstnanců.Na tomto oddělení se léčí děti postižené lymfoblastickou leukemií, poruchami 

krvetvorby a ostatními nádorovými onemocněními. (www.kapkanadeje.cz) 
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6.3 Charakteristika výzkumného vzorku 

Výzkum byl proveden ve spolupráci s pěti dětskými sestrami. Dotazované sestry jsou 

zaměstnankyněmi Dětské kliniky FN Hradec Králové,oddělení hematoonkologie.Fakultní 

nemocnice Hradec Králové souhlasila s uvedením celého názvu zařízení. Čtyři z pěti 

dotazovaných sester pracují na lůžkovém oddělení, přičemž jedna z nich je sestrou staniční. 

Pátá sestra, která se podílela na výzkumu, pracuje na přilehlé ambulanci hematologie, která 

spadá pod Dětskou kliniku FN Hradec Králové. Do výzkumu byla zařazena proto, 

že v minulosti pracovala na tomtéž oddělení jako ostatní respondentky a i nyní je v denním 

kontaktu s onkologicky nemocnými dětmi, kteří docházejí ambulantně. 

6.4 Realizace výzkumu 

Po schválení oblastí polostrukturovaného rozhovoru vrchní sestrou dětské hematoonkologické 

kliniky byl proveden výzkum s pěti sestrami pracujícími na dětské hematoonkologii. Před 

realizací výzkumu byly všechny sestry o této skutečnosti informovány vrchní sestrou oddělení 

týden dopředu a výzkum byl prováděn s jejich souhlasem s možností kdykoliv rozhovor 

ukončit.  

Před jednotlivými rozhovory jsem se krátce představila, informovala o tématu bakalářské 

práce a průběhu šetření. Nedostala jsem od sester povolení k nahrávání rozhovorů 

na diktafon, z toho důvodu jsem všechny odpovědi zaznamenávala ručně na papír. 

Rozhovory byly vedeny s každou sestrou individuálně.Před samotným šetřením jsem položila 

respondentkámčtyři otázky anamnestického charakteru týkající se věku, pohlaví, počtu let 

praxe ve zdravotnictví a počtu let praxe na oddělení, kde byl průzkum proveden. V průběhu 

rozhovoru s jednou sestrou na sesterně byl chod oddělení zajištěn sestrou druhou. Každá 

sestra byla tázána na deset oblastí a odpovědi byly následně  přesně zaznamenány. Výzkum 

probíhal v měsících únor–duben. 
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Tabulka 1 Přehled respondentek 

 

6.5 Způsob vyhodnocení získaných dat 

Polostrukturované rozhovory zaznamenané na papíře byly podrobně přepsány do počítače 

s přiřazením k jednotlivým sestrám s označením „Respondetka 1–5“ za účelem zachování 

anonymity dotazovaných sester. K přepsání dat byl použit program Microsoft Word. 

Výsledky každé oblasti jsou zvlášť podrobně popsány kvalitativní formou. 

Získaná data byla také následně zpracována pomocí tzv. SmartArt, což jsou předdefinované 

grafické objekty, jež umožňují vizuální prezentaci informací a myšlenek. Pomocí těchto 

obrázků lze lépe znázornit vypovídající informace, oproti formě psaného textu.  

  

Respondentky 

(1–5) 

Pohlaví Věk Počet let praxe 

ve zdravotnictví 

Počet let praxe 

na oddělení dětské 

hematoonkologie 

Respondentka č. 1 žena 41 22 14 

Respondentka č. 2 žena 29 5 4 

Respondentka č. 3 žena 56 37 9 

Respondentka č. 4 žena 58 39 11 

Respondentka č. 5 žena 32 8 6 
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7 Prezentace výsledků 

Otázka č. 1- Upřednostňujete vyšetřování dětí za přítomnosti rodičů?  

 

 

Obrázek 1 Výhody a nevýhody přítomnosti rodičů při vyšetření dětí 

 

Respondentka č. 1: „Ano, rozhodně je lepší, když je přítomen rodič, protože dítě se cítí 

v bezpečí a často díky tomu s námi i lépe spolupracuje. Nebojí se třeba říct, že ho něco bolí, 

nebo že má hlad.“ 

Respondentka č. 2:„Když to jde, tak ano. Děti jsou většinou klidnější, cítí se více v bezpečí 

a rodiče na dítě mohou mluvit a odvádět pozornost.“ 

Respondentka č. 3:„Ano, je to lepší, ale máme tu někdy případy, kdy jsou děti bez rodičů 

klidnější. Například u rodiny, která je dysfunkční, je spolupráce se samotným dítětem lepší. 

Na některé děti nepřítomnost rodičů působí v tom smyslu, že si méně dovolí a jsou 

poslušnější. Některé děti to vnímají tak, že na svoji mámu si mohou dovolit a na nás 

to neplatí.  Někdy vnímáme obrovské změny, když je dítě hospitalizováno samo a když potom 

jsou tu s nímrodiče.“ 

Respondentka č. 4:„Rodiče jsou u dětí do 18 let zákonnými zástupci, takže o spoustě věcí 

spolurozhodují. Výhoda je také v tom, že dítě je na rodiče zvyklé a někdy mu řekne důležitou 

informaci, kterou by třeba nám neřeklo, např. že má bolest.“ 

 Respondentka č. 5:„Ano, určitě převládají výhody, děti se cítí v bezpečí, ale někdy to nemusí 

 být jenom přínos. Někdy se stane, že se s dětmi líp pracuje, když jsou jen s vámi, někteří 

 rodiče dávají moc najevo strach a děti to poznají a potom je práce s nimi horší.  

 

 

 

Ano 

• Pocit bezpečí 

• Odvedení pozornosti 

• Pocit jistoty 

• Větší důvěra k rodičům 

Ne 

• Občas snadnější spolupráce 
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Otázka č. 2- Jaká jsou vaše silná místa v komunikaci s dětskými pacienty? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondentka č. 1:„Já si myslím, že jsme hodně empatické, citlivé, trpělivé a tolerantní. Tady 

u nás je to vlastně taková dvojí práce. Komunikujeme nejen s dětmi, ale také s jejich rodiči. 

Taky musíme být zodpovědné. Jako sestra jste zodpovědná za všechno, co s dítětem děláte, 

musíte všechno pečlivě vnímat a být předvídavá. Veškerá práce, kterou tady děláte, musí být 

prováděná fakt důsledně. Tady nic neošidíte.“ 

Respondentka č. 2:„Mojí silnou stránkou je určitě fakt, že si umím najít čas i na to se  

s dítětem pomazlit, hrát si s ním a povídat taky o něčem jiném, než jen o nemoci. Děti si potom 

na vás mnohem rychleji zvyknou a všechno je potom jednodušší.“ 

Respondentka č. 3:„Já jsem se naučila být hodně trpělivá a to je při práci s dětmi fakt 

potřeba. Ono každé dítě je individuální a potom zjistíte, že si k němu musíte najít svoji cestu.“ 

Respondentka č. 4:„Myslím, že u mě je to upřímnost. Dítě nenávidí, když mu lžete a pozná 

to.“ 

Respondentka č. 5:„Já když jsem nastoupila na toto oddělení, hodně jsem tyto děti litovala. 

Dnes už ale vím, že do této práce chodím právě proto, že se to stalo, že dítě onemocnělo a já 

jsem tady teď proto, abych mu co nejvíce pomohla. Je velmi důležité to umět oddělit 

od soukromého života, jinak vás to semele. Proto vždy přijdu domů a starosti z práce nechám 

Silná místa v komunikaci 

• Empatie 

• Citlivost 

• Trpělivost 

• Tolerance 

• Zodpovědnost  

• Předvídavost  

• Důslednost 

• Komunikativnost  

• Upřímnost 

• Umět si s dětmi pohrát a pomazlit 

 

Obrázek 2 Silná místa v komunikaci sestry s dětmi 
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za dveřmi. Vím, že jsem udělala pro ty děti maximum, co jsem udělatmohla. Ale tohle je 

opravdu o zkušenostech, na to musí člověk přijít postupem času.“ 

 

Otázka č. 3- Jakým způsobem si získáváte důvěru dětského pacienta? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Respondentka č. 1: „Nelžeme mu, nikdy. Jakmile vám začne věřit, vy mu zalžete a to dítě vás 

 prokoukne, pak už je to těžké si znovu budovat nějakou důvěru.“ 

Respondentka č. 2:„Většinou fungují odměny, na to slyší hlavně ty menší děti, musíte mít 

po ruce vždy nějaké obrázky, malé hračky a plyšáky. Odvádíte tím pozornost a zároveň 

si to dítě získáváte.“ 

Respondentka č. 3: „Říkáme jim pravdu, ty děti to vycítí. Když jdeme dělat dítěti nějaké 

vyšetření, které je bolestivé, nikdy mu nesmíme lhát. Nikdy mu neříkáme, že to nebolí, ale 

tu bolest se snažíme třeba trochu jinak formulovat. Například při odběru krve řekneme, 

že „štípne včelka“. Dítě je také velmi důležité motivovat nějakou odměnou. Důležitý je lidský 

přístup.“ 

Respondentka č. 4:„Formou hry, to je osvědčené.“ 

Respondentka č. 5:„Vlastně všemi možnými způsoby, na které dítě dobře reaguje. Vždycky mu 

přesně řekneme, co se s ním bude dít a odpovíme mu na všechno, na co se ptá.“ 

 

 

 

 

Způsob získání důvěry s dětským pacientem 

•  Říkat pravdu 

•  Forma odměn 

•  Dostatečná motivace 

•  Forma hry 

•  Vše vysvětlit  

•  Zodpovědět otázky pacienta 

Obrázek 3 Možnosti získání důvěry dítěte 
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Otázka č. 4- Jakým způsobem motivujete dítě k dodržování léčebného režimu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondentka č. 1:„Jakýmkoliv způsobem, který na to určité dítě platí. Jsou děti, které 

přirozeně dodržují, co jim řekneme, ale jsou i děti, se kterými to není tak jednoduché. Hodně 

záleží na povaze a i na výchově.“ 

Respondentka č. 2:„Většinou když to jde, tak prostřednictvím rodičů. Rodiče nejlíp vědí, 

co na dítě platí a když nechtějí poslouchat, tak jim pomáháme i my sestry a lékaři.“ 

Respondentka č. 3:„Snažíme se s tím dítětem mluvit, domlouvat se a vysvětlovat, proč tohle 

musí a tohle nesmí.“ 

Respondentka č. 4:„Někdy třeba platí, když dítěti ukážeme jiného pacienta, že také musí něco 

dodržovat. Když má dítě z něčeho strach, tak je dobrá i forma demonstrace, ukážeme mu 

na sobě, že to nic není a tak vlastně eliminujeme strach. Na druhou stranu může nastat 

i výjimka, kdy s dítětem nehnete. Když například malé dítě řekne ne, nebudu tu roušku nosit, 

tak ji prostě nenosí.“ 

Respondentka č. 5:„Tím, že jsme pro děti nové, máme někdy i výhodu v tom, že nás spíš 

poslechne, než rodiče. Snažíme se být k dětem milé a základem je přátelský přístup.“ 

 

 

 

 

Způsoby motivace 

• Působení rodičů 

• Vhodná komunikace 

• Domluva 

• Podrobné vysvětlení  

• Ukázka jiných pacientů 

• Forma demonstrace 

• Přátelský a milý přístup 

Obrázek 4 Možnosti motivace k dodržení 

léčebného režimu 
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Otázka č. 5- Jakým způsobem zjišťujete bolest u dětí?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondentka č. 1:„Využíváme škály, kde pomocí obličejů děti ukazují, jak se cítí. Poznat 

bolest u dětí je hlavně otázka praxe, jak je sestra zkušená.“ 

Respondentka č. 2:„Důležité je dítě podrobněji poznat. Když tu potom leží více dní, sestra už 

by měla vědět, kdy dítě pláče kvůli bolesti, nebo kdy si jen vynucuje pozornost.“ 

Respondentka č. 3:„Myslím si, že v tomto mají výhodu sestry, které mají zkušenosti se svými 

dětmi a poznají, kdy je dítě nemocné a kdy se třeba jen vzteká.“ 

Respondentka č. 4:„Bolest se dá dobře poznat podle chování. Dítě například ztratí zájem 

o okolí, je plačtivé. Dá se poznat i podle mimiky dítěte a taky podle polohy dítěte. Bolestivé 

děti se často kroutí, choulí, drží se za části těla, které je bolí.“ 

Respondentka č. 5:„Používáme škály, sledujeme mimiku, změny chování a využíváme i rodiče, 

kteří jsou s dětmi, dobře je znají a dokážou velmi dobře rozeznat, kdy mají bolesti.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolest u dětí 

• Pomocí škál 

• Mimika dítěte 

• Poloha dítěte 

• Plačtivost, pláč 

• Změny v chování 

• Ztráta zájmu o okolí 

• Držení si bolestivého místa 

• Zkušenosti sestry 

Obrázek 5 Možnosti zjišťování bolesti u dětí 
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Otázka č. 6- Je život u vyléčeného onkologicky nemocného dítěte v něčem odlišný? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondentka č. 1:„Určitě ano. To, že léčba u dítěte proběhla úspěšně, neznamená, že je ten 

pacient navždy zdravý. I vyléčené dítě má velké množství omezení. Tyto děti musí chodit 

na pravidelné kontroly a musí být sledovány a jsou hodně omezovány třeba ve sportu.“ 

Respondentka č. 2:„Myslím, že i tyto děti jsou jiné oproti ostatním i co se týká psychické 

stránky. Většinou mnohem rychleji mentálně dospějí.“ 

Respondentka č. 3:„Určitě, ten život se hodně točí kolem nemoci i po uzdravení. Děti jsou 

hlídány potom i v dospělosti.“ 

Respondentka č. 4:„Ty děti se mi zdají i víc zodpovědné. Tady se naučí, že některé věci musí 

dodržovat a jinak to nejde,  a to se právě promítne i do jejich osobnosti.“ 

Respondentka č. 5:„Myslím si, že jsou hodně zodpovědné, protože už toho mají ve svém věku 

mnohem víc za sebou, než jejich vrstevníci, a to se tady dá dobře sledovat, protože děti 

sem jezdí na kontroly, my si je pamatujeme, chodí za námi někteří i s rodiči a ta dřívější 

vyspělost je tam opravdu vidět.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Odlišnosti u vyléčených pacientů 

• Doživotní pravidelné kontroly 

• Určitá omezení (např. sport) 

• Změny osobnosti 

• Dřívější vyspělost 

• Zodpovědnost 

 

Obrázek 6 Odlišnosti v důsledku nemoci 

 u vyléčených pacientů 
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Otázka č. 7- Jakým způsobem se rodiče mohou podílet na péči o onkologicky nemocné 

dítě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondentka č. 1: „Dá se říct, že ve všech možných oblastech. Necháváme rodiče, aby dělali 

veškeré věci jako doma. To znamená, že děti sami koupou, obstarávají je vlastně stejně jako 

doma, ošetřují, tráví s nimi zde čas, chodí na vycházky, hrají si s nimi.“ 

Respondentka č. 2:„Jsme rádi, když jsou přítomni při vyšetřeních, aby eliminovali  strach. 

Necháváme rodičům prostor při péči a jsme jim vždycky k dispozici. Když se jedná už o něco 

speciálního, tak je edukujeme a učíme nové věci.“ 

Respondentka č. 3:„Pro dítě je přítomnost rodiče velmi důležitá, takže je v ničem 

neomezujeme, spíš naopak, myslímsi, že v nás mají oporu. Samozřejmě že na všechno 

dohlížíme a kontrolujeme, aby všechno probíhalo jak má.“ 

Respondentka č. 4:„Pomáhají nám úplně ve všech oblastech. Tím, že své děti znají, nám 

pomáhají při určování bolesti, eliminaci strachu, atd. Někteří rodiče mají strach 

při ošetřování dítěte, jsou to věci, které neznají a my je o všem musíme včas edukovat.“ 

Respondentka č. 5:„Rodiče jsou přítomni s dítětem celý den, mohou dělat vše, jak jsou zvyklí 

a normálně se o dítě starají. Když si potřebují odpočinout, něco si zajít koupit, mohou tu dítě 

po domluvě nechat s námi. Někdy je tu hospitalizovaná maminka, někdy tatínek, to záleží 

jak se domluví, třeba kvůli zaměstnání.“ 

 

Podílení se rodičů na péči o dítě 

• Hygiena dítěte 

• Zajištění volného času 

• Hra 

• Vycházky 

• Přítomnost při vyšetření 

• Eliminace strachu dítěte 

• Pomoc při určení bolesti 

Obrázek 7 Oblasti podílení se rodičů na péči 

o onkologicky nemocné děti 
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Otázka č. 8- Vnímá každé dítě onkologickou nemoc odlišně? Ve kterém období je 

komunikace s ním nejobtížnější? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondentka č. 1:„Určitě ano, je to individuální, záleží hodně na věkové kategorii, ve které 

dítě zrovna je. Nejsložitějším obdobím je určitě puberta. Hodně také záleží na tom, jak dlouho  

je dítě u nás hospitalizováno, tady se to potom odráží. Děti nejsou v kontaktu s kamarády  

a tím dost strádají.“ 

Respondentka č. 2:„Ano, každé dítě je jiné a ke každému se musí jinak přistupovat a jednat 

s ním. V pubertě je to nejsložitější. Onkologická nemoc často znamená, že dítě tráví  

v nemocnici poměrně dost času a to na něj taky nepůsobí moc dobře.“ 

Respondentka č. 3:„U malých dětí se průběh léčby a strach dá hodně eliminovat právě 

hračkami a tím, že se snažíme ho zabavit, ale starší dítě už si závážnost stavu uvědomuje a je 

to u něj po psychickéstránce mnohem horší. Nejhorším obdobím je určitě puberta.“ 

Respondentka č. 4:„Nejhorší je to v pubertě, ale každá věková skupina má svoje minusy. Malé 

děti jsou velmi bojácné, v pubertě už se zajímají i o problematiku padání vlasů aj.“ 

Respondentka č. 5:„Nejobtížněji to snášejí děti v období puberty.Nacházejí se na rozmezí 

dítěte a  dospělého člověka, není ale vlastně ani jedno.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 

• Nejobtížnější komunikace v období puberty 

Obrázek 8 Nejobtížnější věk při komunikaci 

s onkologicky nemocnými dětmi 
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Otázka číslo 9- Jak u onkologicky nemocných dětí čelíte strachu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondentka č. 1:„U malých dětí při vyplňování příjmových papírů zjišťujeme mimo jiné, 

jaké jsou jeho oblíbené hračky a co na dítě platí, když se bojí, jakým způsobem ho lze uklidnit. 

U menších dětí se dá strach snížit, když si při ošetřování hrajeme a zkoušíme to i s plyšáky 

nebo panenkami, ty děti to zabaví a vnímají situaci úplně jinak.“ 

Respondentka č. 2:„Jsou i děti, na které při hospitalizaci neplatí vůbec nic, v tom případě 

děláme veškeré úkony co nejrychleji. Často na děti platí přítomnost rodičů, proto jsme rádi, 

když jsou u všeho přítomni, hodně nám to pomáhá.“ 

Respondentka č. 3:„Se strachem je to jako u každého jiného onemocnění. Nezáleží na tom, 

co tomu dítěti je, každé dítě, které přijde do nemocnice má strach. Nezáleží jen na tom, jakou 

nemoc má, ale jde už jen o to, že je tady. Spolupracujeme s psychiatry, psychology, sociálními 

pracovníky i s klauny. Výborní jsou herní terapeuti. Pomáhají nám při komunikaci s dětmi, 

nebo abychom se o dítěti více dozvěděli. Využíváme je také před vyšetřeními, kdy terapeut 

dítěti podrobně a kamarádsky vysvětlí, co se bude dít. Tohle vlastně není jen práce toho 

terapeuta, ale nás všech, co s dětmi přijdeme do styku. Pomáhají nám i učitelky, které sem 

docházejí. Musíme všichni spolupracovat, aby efekt byl co nejvyšší. Musíme být také hbité  

a vše, co děláme, musíme dělat rychle, ale správně, abychom dítě netraumatizovali více, než 

je nutné.“ 

Způsoby eliminace strachu u dítěte 

• Oblíbené hračky, předměty 

• Přítomnost rodiče 

• Psychiatr 

• Psycholog 

• Sociální pracovníci 

• Zdravotnický klaun 

• Herní terapeut 

• Práce s dětmi formou hry 

• Medikamenty 

Obrázek 9 Způsoby eliminace strachu u onkologicky nemocných dětí 
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Respondentka č. 4:„Využíváme odborníky, kteří poskytují péči úplně všem dětem. 

Onkologické onemocnění u dítěte je obrovská zátěž nejen pro děti, ale pro celou rodinu, 

hlavně pro rodiče.“ 

Respondentka č. 5:„Snažíme se všechny výkony a vyšetření provádět co nejrychleji. Někdy 

se dětem musí podat k eliminaci strachu i antidepresiva. Nejde o to dítě tlumit, ale opravdu 

ho zbavit strachu. Často taky zpestřujeme vyšetření různými hrami.“ 

 

Otázka č. 10- Kým a jak je onkologicky nemocné dítě o své diagnóze informováno?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondentka č. 1:„Nejdříve se diagnóza sdělí rodičům. Na tom se podílí ošetřující lékař, 

hematolog a psycholog. Všichni se společně domluví, jakým způsobem se diagnóza oznámí 

dítěti a také na tom, kdo mu to řekne, jestli psycholog, lékař.Zde záleží na domluvě všech 

dospělých. A zde právě záleží na tom věku, vnímání, na povaze.“ 

Respondentka č. 2:„Dítě je vždy informováno s ohledem na jeho zdravotní stav a informuje 

většinou ošetřující lékař.“ 

Respondentka č. 3:„Já si myslím, že dětem by se nemělo nikdy lhát, v žádné situaci, protože 

děti to nenávidí a poznají to. Děti od určitého věku cítí a vnímají, že se něco děje, takže 

to před nimi stejně nelze utajit. Informuje vždy lékař společně s psychologem, rodinou, nebo 

jak se domluví.“ 

Respondentka č. 4: „Dítě je informováno hlavně šetrně. Musíme si udělat čas, protože dítě 

je zvědavé, často nechápe proč se to děje a co bude následovat. Informuje lékař spolu 

s ostatními, kteří se podílejí na léčbě.“ 

Respondentka č. 5:„Diagnózu sděluje lékař společně s rodiči, psychologem a ostatními 

členy.“ 

Osoby sdělující diagnózu dítěti 

• Psycholog 

• Psychiatr 

• Ošetřující lékař 

• Kombinace všech výše uvedených společně s rodiči 

Obrázek 10 Osoby sdělující diagnózu onkologicky nemocným dětem 
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8 Diskuze 

Tato kapitola zahrnuje diskuzi nad výzkumnými otázkami, které jsou stanoveny výše. 

Součástí této kapitoly jsou výsledky vybraných výzkumů na stejné či příbuzné téma.  

Výzkumná otázka č. 1: Jaká specifika zahrnuje komunikace s onkologicky nemocnými 

dětmi?  

Do výzkumné otázky číslo 1 byly zahrnuty odpovědi na oblasti č. 2, 3, 4, 6, 8 a 10. 

Z rozhovorů vyplývá, že je velmi důležité, aby měla sestra pracující s onkologicky 

nemocnými dětmi určité vlastnosti a dovednosti. Většina respondentek se shodla na tom, 

že sestra pracující na dětské hematoonkologii musí být především empatická, trpělivá 

při budování důvěry mezi ní a dítětem. Při komunikaci s dětmi je velmi důležité říkat pravdu 

a trpělivě vysvětlovat veškeré postupy a zodpovídat všechny otázky, které děti kladou.  

Skutečnost, že by tyto vlastnosti měla mít každá sestra pracující s dětmi, potvrzuje i 

diplomová práce Daniely Bartoníčkové, která ve svém výzkumu zabývala mimo jiné otázkou 

ideálních vlastností, které by měla mít dětská sestra. Její dotazníkové šetření probíhalo od 

začátku prosince 2012 do poloviny února 2013 a zapojila do něj celkem 160 respondentů. 

(BARTONÍČKOVÁ, 2013, s. 74) 

Dle výpovědí  respondentek vyšlo najevo, že jednou z nejúčinnějších metod, které 

napomáhají při komunikaci zejména s menšími dětmi, je forma hry. Sestry používají při 

ošetřování oblíbené hračky, obrázky a knihy. Správně vedená komunikace s dítětem může 

ovlivnit průběh nepříjemných vyšetření, která musí onkologicky nemocné dítě podstoupit. 

Dobrým a nepostradatelným pomocníkem zejména v dětské onkologii je dle respondentek 

herní specialista.Na téma "Herní terapie" v roce 2007 vypracovala bakalářskou práci  Marie 

Handlířová, která pomocí kvalitativního výzkumu potvrzuje důležitost herního specialisty 

během léčby a pobytu dítěte v nemocnici.(HANDLÍŘOVÁ, 2007, s. 41) 

Dle výpovědí respondentek je lepší nahradit přímou větu „Bude to bolet“ větou „Teď tě 

píchne včelička“ apod. Je důležité, aby byly sestry vynalézavé, kreativní a snažily se usnadnit 

komunikaci a zvládání léčby všemi dostupnými způsoby.  

Všechny respondentky zaznamenaly patrný rozdíl v osobnosti mezi dětmi, které prodělaly 

onkologické onemocnění a mezi dětmi zdravými téhož věku. Děti onkologicky nemocné 

dle sester mnohem rychleji mentálně dospějí a jsou zodpovědnější. To je pravděpodobně 

způsobeno tím, že mají větší zkušenosti ve srovnání se svými vrstevníky a jsou 
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nucenydodržovat pravidelný léčebný režim a jistá doporučení. Dotazované respondentky 

uvedly, že nejobtížněji se vede komunikace s dětmi v období puberty. V tomto období děti 

procházejí velkými změnami a zajímají se navíc o estetické důsledky nemoci, jako je 

například alopecie, ke které dochází v důsledku léčby. 

Z výpovědí respondentek vyplývá, že způsob, kterým dítě prožívá období nemoci, ovlivňuje 

fakt, jak s ním zdravotnický personál komunikuje a pracuje po celou dobu hospitalizace. 

Snažila jsem se zjistit, co pomáhá zpříjemnit dítěti pobyt v nemocnici a co může ošetřujícímu 

personálu pomoci při ošetřování a komunikaci s dítětem. Většina respondentek se shodla 

na tom, že u menších dětí je nejlepší využívat hračky, které si dítě z domu přinese a zapojovat 

je do hry.  

Respondentky uvádějí, že onkologicky nemocné děti tráví v nemocnici poměrně hodně času  

a to se také odráží na prožívání a psychice dítěte. 

Výzkumná otázka č. 2:Jaké jsou výhody a nevýhody přítomnosti rodičů s hospitalizovaným 

dítětem? 

Do této výzkumné otázky byly zahrnuty odpovědi na otázky z polostrukturovaných rozhovorů 

z oblasti č. 1 a 7. Způsob vnímání a prožívání nemoci dítětem ovlivňuje bezesporu přítomnost 

a chování rodičů. Ti mohou svojí přítomností a výchovou minimalizovat strach dítěte 

a podporovat ho během léčby, ale v některých případech mohou působit na své dítě 

i negativně. Z rozhovorů plyne, že sestry jednoznačně upřednostňují přítomnost rodičů během 

hospitalizace dítěte za předpokladu, že se jedná o funkční rodinu. Rodiče se mohou o své dítě 

starat tak, jak jsou zvyklé z domova, což přináší úlevu rodičům, personálu i samotným dětem. 

Velkou výhodou přítomnosti rodičů je fakt, že své děti znají nejlépe a mohou se podílet 

při určování stupně bolesti, či hodnotit změny, které u dítěte probíhají. Dle dotazovaných 

sester tkví výhoda přítomnosti rodičů také v tom, že mohou během vyšetření odlákat 

pozornost dítěte komunikací s ním a dítě se cítí v bezpečí už jen díky jejich přítomnosti.  

Z rozhovorů vyplývá další pozitivum přítomnosti rodičů v oblasti komunikace. 

Hospitalizované dítě se ocitá v pro něj neznámém prostředí, kde se může bát či stydět říct 

důležité věci. Prostřednictvím rodičů je to mnohdy jednodušší.  

Z výzkumu vyplývá, že jsou i případy, kdy není přítomnost rodiče s hospitalizovaným dítětem 

přínosem. Jedná o situace, kdy je rodina dítěte dysfunkční, neborodiče nejsou dostatečně 

schopni ovládat své negativní emoce během vyšetření a přenášejí je tak na své děti. Další 
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nevýhodou jsou děti, které využívají přítomnosti rodičů jako tzv. páku a snaží 

se prostřednictvím nich dosáhnout svého, např. přerušení potřebných vyšetření.  

Stejně tak uvádějí respondentky ve výzkumu provedeném Vendulou Nevrlkovou, podle nichž 

nemocniční personál upřednostňuje hospitalizaci dětí společně s rodiči, neboť se děti v jejich 

přítomnosti cítí v bezpečí a lépe snášejí odborné výkony. Tento výzkum též potvrzuje, že se 

vyskytují i výjimky, kdy rodič může potencionálně přenášet stres na děti a v tom případě již 

nemůžeme hovořit o přítomnosti rodiče jako o přínosu.  (NEVRLKOVÁ, 2007, s. 84) 

Výzkumná otázka č. 3: Jakým způsobem lze eliminovat strach u hospitalizovaných dětí? 

Do výzkumné otázky číslo 3 byly zahrnuty odpovědi především z oblasti č. 9.Z rozhovorů 

plyne, že způsoby eliminace strachu závisejí na konkrétním dítěti.Většina dětí se cítí 

bezpečněji v přítomnosti rodičů. Pomoc v nemocnicích poskytují psychologové, psychiatři, 

učitelé, sociální pracovníci, zdravotničtí klauni i zdravotní sestry pečující o dítě. Často je 

strach eliminován také prostřednictvím farmak, která předepisuje lékař. 

Respondentky uvádějí, že strach lze eliminovat využíváním her během hospitalizace dítěte. 

To potvrzuje také studie "The importance of play during hospitalization of children" 

provedená v Soluni, podle které je hra základním parametrem normálního psychosomatického 

vývoje dětí a je také důležitým prostředkem komunikace v dětství. Studie dokazuje přínos 

používání nemocničních her ve smyslu přínosu emocionální a fyzické spokojenosti u 

hospitalizovaných  onkologicky nemocných dětí. (KOUKORIKOS et al., 2015, s. 438-441) 

Dle studie "Predictors of Patient Satisfaction in Pediatric Oncology" provedené v USA 

ovlivňuje náladu a prožívání nemoci také prostředí, ve kterém se dítě nachází.Studie 

prokázala, že rodiče s dětmi přicházející na kliniku dětské onkologie chtějí zažít veselý a 

spolupracující zdravotnický tým. Strach a nelibé pocity jsou ovlivněny také čekací dobou na 

příjmových ambulancích. Studie poukazuje na skutečnost, že  zdravotník musí úkony 

provádět jen po nezbytný čas, v čemž se shoduje s dotazovanými respondentkami. (DAVIS J. 

et al., 2017) 
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se snažila zjistit, zdali se teoretická hlediska specifik 

komunikace s onkologicky nemocnými dětmi shodují s praxí. Z výsledků šetření je zřejmé, že 

teorie zabývající se komunikací s dětmi je převážně shodná s průběhem komunikace dětských 

sesterna oddělení dětské hematoonkologie.  

Jedním z dílčích cílů bylo zmapovat dovednosti dětských sester v oblasti komunikace  

s onkologicky nemocnými dětmi. Z výsledků šetření je zřejmé, že dětské sestry oddělení 

hematoonkologie jsou zdatné v oblasti komunikace s dětmi a orientují se v dané problematice. 

Dalším dílčím cílem bylo zjistit, jaká jsou specifika při komunikaci s onkologicky 

nemocnými dětmi. Prostřednictvím šetření vyšlo najevo, že je velmi důležité nezatajovat 

dítěti skutečnost týkající se jeho diagnózy, pokud to jeho stav dovolí. Sdělení diagnózy by 

mělo probíhat vždy s ohledem na věk a chápání dítěte. Mezi další specifika řadíme 

skutečnost, že na sdělení diagnózy se podílí také psycholog a rodina. Velmi důležitým faktem 

je říkat dítěti vždy pravdu. Sestra pracující s onkologicky nemocným dítětem by měla být 

kreativní a využívat při jeho ošetřování oblíbené hračky, předměty a obohatit ošetřovatelské 

výkony hrou a především dobře vedenou komunikací.  

Na základě provedeného šetření bylo potvrzeno, že je velmi důležité, aby sestra ovládala 

specifika komunikace s onkologicky nemocnými dětmi v jednotlivých vývojových období, 

neboť se stává klíčem ke správně a účelně vedené komunikaci.  

Během zpracovávání práce jsem měla možnost být součástí životů onkologicky nemocných 

dětí a jejich rodičů, kteří byli hospitalizováni ve FN HK. Díky této příležitosti jsem si 

uvědomila, jak důležitý je empatický přístup všeobecné sestry k dětskému pacientovi. 

Pro další výzkum by bylo zajímavé zaměřit se na psychickou stránku rodičů a sourozenců 

onkologicky nemocných dětí, neboť situace rodiny onkologicky nemocného dítěte je velmi 

náročná.  
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Příloha A – Specifika komunikace s dětským pacientem dle vývojových období 

Komunikace s dětským pacientem dle jednotlivých vývojových období 

Komunikace s dětmi probíhá jinak, než s dospělými lidmi či seniory, proto je důležité vybírat 

vhodná slova a přiměřený přístup. Důležité je hned ze začátku navázat kontakt a získat 

si důvěru dítěte. Je důležité mít na dětského pacienta dostatek času a trpělivosti. Při provádění 

ošetřovatelských úkonů je důležité dítě zapojit, aby se cítilo být aktérem komunikace, 

dostatečně chválit a oceňovat. Má-li dítě při sobě oblíbenou hračku, může ji sestra také 

využít. Při pečování o dítě aktivně využíváme rodiče, od kterých získáváme informace o dítěti 

a jeho zvyklostech. (ŠPATENKOVÁ, 2009, s. 68) 

Komunikace s dětským pacientem tvoří nedílnou součást léčby onkologicky nemocného 

dítěte. Způsob komunikace bychom měli vždy individuálně přizpůsobit vývojovému období, 

ve kterém se dětský pacient nachází. (PLEVOVÁ, 2010, s. 34) 

Pro správně vedenou komunikaci se od zdravotnického pracovníka vyžaduje dostatečná 

komunikační kompetence, dále také dobrá znalost vývojové psychologie, sestra musí znát 

zvláštnosti  jednotlivých vývojových etap dítěte. (ŠPATENKOVÁ, 2009, s. 68)   

Novorozenecký věk 

Za novorozence označujeme dítě v prvním měsíci života. Zdravý novorozenec reaguje 

na určité podněty určitými reflexy. Mezi nejdůležitější patří pátrací a sací reflex. Novorozenec 

má rozvinuté smyslové funkce, díky kterým komunikuje s okolím a učí se orientovat 

v okolním prostředí. Každý novorozenec reaguje na podněty jiným způsobem, hraje zde roli 

temperament, adaptace a dráždivost.(HRODEK et al., 2002, str. 2) Chování novorozence 

je podmíněno instinkty. Mezi dítětem a matkou se utváří pevný vztah, který se upevňuje 

očním kontaktem, kojením a doteky. Dítě již v tomto věku rozeznává výraz ve tváři, pozná 

strnulost, úsměv i smutek v obličeji svých rodičů. Novorozenec obsahu slov nerozumí, avšak 

pozná výšku hlasu a zabarvení, proto by rodiče měli svému dítěti říkat, co se s ním v danou 

chvíli děje. Rodič se během několika týdnů naučí rozlišovat  pláč svého dítěte a zhodnotí jeho 

potřebu. Pomocí pláče dítě nedává najevo pouze smutek a strach, ale také pocit hladu, bolesti, 

nudy, pocity horka či chladu aj. Novorozenec používá především neverbální komunikaci, lze 

vyčíst např. úsměv, překvapení, smutek, strach, napětí. Dále využívá svých hlasových projevů 

např. broukání, kýchání, pláč, kňouráníaj. (PLEVOVÁ, 2010, s. 45) 
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Kojenecký věk 

Jako kojenecký věk se označuje první rok života dítěte. Dítě začíná vydávat první hlásky, 

ve třech měsících se již začíná hlasitě smát. V tomto období dělá dítě velké pokroky 

a je důležité, aby každý čin, který udělá, rodiče nahlas okomentovali. Dítě tak zjišťuje, co dělá 

dobře a co špatně, v čem dělá pokroky a jakou z nich mají rodiče radost. Kontakt s dítětem 

v tomto věku lze navodit také prostřednictvím hry. Ke hře se používají zajímavé hračky 

přiměřené věku, které si dítě ohmatá, neboť v tomto věku jsou ruce hlavním orgánem 

poznávání. Kolem sedmého měsíce se u dítěte poprvé objevuje strach, především z cizích lidí 

a z cizího prostředí. V takovém případě je nutné komunikovat s dítětem pomalu a klidně. 

V kojeneckém věku dítě komunikuje pomocí vokálních a neverbálních signálů. (PLEVOVÁ, 

2010, s. 48)Při ošetřování kojence je důležitý úsměv, něžná a klidná mluva, využívá 

se především neverbální komunikace jako pohlazení, doteky, houpání. Dítě v tomto věku 

má pevný režim, který by se měl plně respektovat. Do ošetřování se aktivně zapojují i rodiče. 

(ŠPATENKOVÁ, 2009, s. 70) 

Batolecí věk 

Jako batole je označováno dítě od jednoho do tří let. V tomto věku dítě již lépe rozumí 

mluvené řeči a chápe jednoduché pokyny. Na začátku tohoto období komunikuje 

prostřednictvím jednoduchých slov. Na konci druhého roku dítě používá kolem 300 slov. 

Kolem třetího roku je dítě velmi zvědavé, na vše se ptá otázkou „Proč?“. Dítě se zajímá 

o souvislosti mezi jednotlivými věcmi a je důležité, aby na všechny otázky rodič trpělivě 

odpovídal. V případě komunikace s batoletem v rámci hospitalizace by sestra neměla užívat 

zdrobnělin a měla by působit na dítě klidným dojmem. Ošetřovatelské výkony u dětského 

pacienta jsou třeba vykonávat citlivě a s důkladným okomentováním. Ke zmírnění strachu 

dítěte lze využít básničky a říkanky, které odvedou pozornost dítěte. (PLEVOVÁ, 2010, s. 50) 

Komunikace s batoletem by měla být jasná, je důležité respektovat čas na odpočinek. V tomto 

období je typický dětský negativismus a vzdor, na což by měla být sestra dopředu připravena. 

(ŠPATENKOVÁ, 2009, s. 71) 

Předškolní věk 

Předškolní věk začíná třetím rokem života let a končí nástupem do školy. Dítě v tomto věku 

ještě nedokáže rozeznat skutečný svět od fantazie a často se bojí představ, proto je třeba 

se ptát dítěte, co ho napadá a případně mu vše vysvětlit. (HRODEK, 2002, s.7)Na konci 

tohoto období dochází k velkému pokroku v řeči. Řečové nedostatky obvykle vymizí, 
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případně se upraví za pomoci logopeda. Dítě začíná používat rozvité věty, umí spoustu 

říkanek a básniček. Ve třech letech zná své jméno, pohlaví a rozeznává barvy. V tomto 

období lze dobře poznat, které dítě je komunikativní a které je mlčenlivé. Ve čtyřech letech 

používá asi 1200 slov. (PLEVOVÁ, 2010, s. 52)V komunikaci s předškolním dítětem je nutné 

udržet oční kontakt. V tomto věku již dítě může klást otázky, které je třeba trpělivě 

zodpovědět. V tomto věku dítě také potřebuje prostor a čas ke hře. (ŠPATENKOVÁ, 2009, 

s. 73) 

Mladší školní věk 

Období mladšího školního věku začíná nástupem do školy a končí jedenáctým rokem. 

Ve školním věku dochází k růstu slovní zásoby a složitosti vět. V tomto věku jsou pro dítě 

velmi důležití kamarádi a postavení, které si mezi nimi vybudují. Dítě v tomto věku je velmi 

zvídavé a je třeba ho v tom podporovat. V rámci komunikace by mělo být dítě od rodičů 

poučeno, aby se neučilo lhát. Setra, rodiče i učitelé musí umět dítě řádně ocenit a podpořit 

v aktivitách, které jsou jeho silnou stránkou. (PLEVOVÁ, 2010, s. 53)Kritika ze strany 

dospělých může mít negativní dopad na psychiku dítěte, které ztrácí sebevědomí a často 

je pak nevyhnutelná návštěva psychologa či školního poradce. (HRODEK, 2002, s. 

13)Při ošetřování předškolního dítěte se dá již dobře využít verbální komunikace. Je dobré 

dítě zahrnout do komunikace, aby mělo pocit spolurozhodování. (ŠPATENKOVÁ, 2009, s. 

74) 

Dospívání 

Toto dlouhé a rozmanité období je započato třináctým rokem a trvá do dvaceti let. V tomto 

věku je důležité pro jedince dostatečný prostor k vyjádření svých pocitů a názorů. Ze strany 

dospělých se očekává citlivý přístup, důvěra, respekt, zároveň také pevná pravidla, důslednost 

a dospívající se učí kompromisům. Dospívající jedinec dá často na názor kamaráda, 

ale zajímá ho zároveň pohled na věc ze strany rodiče. Ti by měli jít ve všech směrech 

příkladem. V tomto věku dítě plánuje svoji budoucnost a rodiče by měli být oporou. 

(PLEVOVÁ, 2010, s. 53)Při ošetřování dospívajícího člověka je důležitý čas na vybudování 

vztahu. Především v tomto věku by měl ošetřující personál dbát na intimitu a soukromí. 

(ŠPATENKOVÁ, 2009, s. 75)Pohlaví jedince způsobuje rozdíly ve vývoji. Již u novorozenců 

je prokázáno, že dívky jsou zdravější a pohybová koordinace je u nich také lepší, naopak 

citlivěji vnímají bolest a  bývají drobnější postavy. U chlapců je přítomna větší svalová síla i 

pohybová aktivita. (PLEVOVÁ, 2010, s. 55) 
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Příloha B – Charta práv hospitalizovaných dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 Charta práv hospitalizovaných dětí (www.apps.szu.cz) 
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Příloha C–Škála bolesti 

 

Příloha D–Oblasti polostrukturovaného rozhovoru 

1. Upřednostňujete vyšetřování dětí za přítomnosti rodičů?  

2. Jaká jsou vaše silná místa v komunikaci s dětskými pacienty? 

3. Jakým způsobem si získáváte důvěru dětského pacienta? 

4. Jakým způsobem motivujete dítě k dodržování léčebného režimu? 

5. Jakým způsobem zjišťujete bolest u dětí?  

6. Je život u vyléčeného onkologicky nemocného dítěte v něčem odlišný? 

7. Jakým způsobem se rodiče mohou podílet na péči o onkologicky nemocné dítě? 

8. Vnímá každé dítě onkologickou nemoc odlišně? Ve kterém období je komunikace 

s nimi nejobtížnější? 

9. Jak u onkologicky nemocných dětí čelíte strachu? 

10. Kým a jak je onkologicky nemocné dítě o své diagnóze informováno? 

 

Obrázek 12 Obličejová škála (www.lecba-bolesti.cz) 


