
Zkušenosti 

Zařízení pro alergické děti 
a problém integrace 
těchto dětí do běžných 
škol 

Ne nadarmo se traduje staré pořekadlo 
„ve zdravém těle - zdravý duch"! Každý 
člověk touží mít fyzické zdraví a psychic-
kou rovnováhu s radostí ze života, prostě 
harmonii všude a ve všem. Vlivem vědec-
kotechnické revoluce v dnešní přetechni-
zované době to již mnohdy neplatí. Ne 
vždy choroby čekají jen na starého člově-
ka. Čím dál častěji vidíme, že doléhají na 
lidi mladé, a že se nevyhýbají ani dětem. 
Za posledních 8 let u nás stoupl počet aler-
gických chorob o 100%, a to zejména ve 
věkových kategoriích školních dětí a do-
rostu. Věková hranice počátku alergické-
ho onemocnění se posouvá čím dál více 
již do kojeneckého věku. Rok od roku při-
bývají stále těžší a těžší choroby na pod-
kladě poruchy imunitního systému, aler-
gické choroby nevyjímaje. Jde o poruchy 
imunitního systému, které mají u dětí za 
následek opakovaná onemocnění dýcha-
cích cest s postupným vývojem tzv. respi-
rační alergózy, mnohdy vyúsťující až do 
projevů „průduškové záduchy", bronchi-
álního astmatu. Tato choroba se často 
kombinuje navíc s chorobami kožními -
ekzémy, alergií potravinovou, lékovou atd. 

Lidé si stěžují na špatné životní prostře-
dí, ale mnohdy si nechtějí připustit vlastní 
zodpovědnost za zdravotní stav svůj 
i svých dětí. Alergik musí dodržovat urči-

tá režimová opatření. Lidé, kteří toto ne-
respektují, mají větší zdravotní problémy, 
ve všem spoléhají na lékaře, žádají ihned 
spolehlivý, rychle účinný lék. Nutno po-
dotknout, že konkrétní alergická choroba 
u každého nemocného, ať dítěte nebo do-
spělého, má individuální vlastnosti a zce-
la odlišný průběh. 

V dnešní době rodiče mají mnoho po-
mocníků na své obtížné cestě životem 
s alergickým onemocněním svého dítěte. 
Je zde především síť odborných alergolo-
gických ordinací, v nichž mají dětští aler-
gologové k dispozici jak další vyšetření 
k upřesnění diagnózy, tak léky pro preven-
ci i zvládnutí akutních dechových obtíží. 
V posledních letech byly při některých 
alergologických ambulancích zřízeny tzv. 
denní stacionáře nebo speciální předškol-
ní zařízení (jesle a mateřské školy), 
v nichž předškolní děti s alergickými ob-
tížemi ve speciálně pro jejich potřeby 
uzpůsobeném prostředí získávají základ-
ní návyky zdravotní, rehabilitační i soci-
ální. Zároveň s dětmi se ovšem učí i rodi-
če. Děti jsou zde pod denním dohledem 
lékaře, rehabilitačních sester a učitelek, 
které pak mohou denní program přizpů-
sobovat aktuálnímu stavu dítěte a jeho 
potřebám. 

Takové zařízení existuje i v Ústí nad 
Labem. Jedná se o speciální mateřskou 
školu pro děti zdravotně oslabené, resp. 
pro děti s poruchami imunitního systému 
(děti s respiračním onemocněním, děti 
astmatické, děti s ekzémy). Do této MŠ 
jsou přijímány děti na doporučení dětské 
lékařky - alergoložky, která podle zá-



vážnosti onemocnění přijímá děti do to-
hoto zařízení. Lékařka dochází do MŠ 
pravidelně 2x týdně a může tak sledovat 
zdravotní stav dětí a při každé sebemenší 
změně ihned reagovat na aktuální stav 
dítěte a předepsat příslušné léčebné pro-
cedury, eventuálně zahájit medikamentóz-
ni léčbu. MŠ má 3 oddělení, v každém je 
zapsáno 15-17 dětí. O děti pečuje 6 uči-
telek a do zařízení denně dochází rehabi-
litační sestra, která s dětmi provádí reha-
bilitační cvičení a také speciální léčebné 
procedury. Pro tyto účely je MŠ řádně 
vybavena. V každém oddělení je pračka 
vzduchu a zvlhčovač vzduchu, podlaha je 
kryta linoleem, oknajsou bez záclon a zá-
věsů. Každé dítě má svoji osobní pomůc-
ku na procvičení maximálního nádechu 
a výdechu a má k dispozici i inhalátor 
(v nutných případech může být zapůjčen 
i domů). 

Práce v této MŠ je velmi náročná už 
z toho důvodu, že se tady prolíná výchov-
ný program s programem léčebným. 
K dětem se musí přistupovat individuál-
ně a snažit se udržet jejich zdravotní stav 
v normálu. Při ranním přijímání dětí pro-
bíhá zároveň ranní zdravotní filtr. Rodi-
če informují učitelku o případných změ-
nách zdravotního stavu, o sebemenších 
příznacích, které by mohly signalizovat 
nadcházející nemoc. V případě, že se 
zdravotní stav dítěte zhoršil, mohou ro-
diče využít v ranních hodinách ordinaci 
lékařky a přímo v MŠ nechat dítě prohléd-
nout. Lékařka stanoví diagnózu, léčebný 
postup a vše je pečlivě zaznamenáno do 
zdravotní karty dítěte. Pokud nemoc ješ-

tě plně nepropukla, lékařka určí léčebné 
procedury, kterých se dítě bude účastnit. 
Na jejich plnění, případně na podávání 
léků během dne, dohlížejí učitelky. 

Po ranních hrách následuje denní cviče-
ní. Provádí se v úměrném oděvu tak, aby 
se děti nadměrně nepotily. Děti cvičí bosy. 
Jsou zařazovány rehabilitační cviky, cvi-
ky na procvičování s posilováním svalů 
podporujících dýchání a dechová cvičení. 
Především se sleduje u všech cviků správ-
ný nádech a výdech (hlasitý výdech -
ššššš). Děti se učí hospodařit s dechem, 
aby v případě hrozícího astmatického zá-
chvatu věděly, jak se zachovat, jak správ-
ně dýchat. Po každém cvičení následuje 
chvilka věnovaná otužování, a to otužová-
ní vodou. Děti se každý den sprchují 
(mimo dětí s kožním onemocněním a dětí 
v rekonvalescenci) nejprve vlažnou a po-
tom studenou vodou. Následuje osušení 
ručníkem, promasírování a oblékání. Při 
této proceduře je nutné zachovat postup-
nost a dbát na pocity dítěte, případně po-
necháme dítě, aby si nejnižší teplotu urči-
lo samo. Při dobrém zdravotním stavu 
a přístupu dítěte je možné po nějaké době 
připustit i sprchování vodou chladnější než 
20 stupňů Celsia. Musíme však zabránit 
prochladnutí. Aby se otužování stalo efekt-
ním, musí být tato činnost prováděna 
i v rodině. Pak je zachován jednotný po-
stup a otužování může přinášet dobré vý-
sledky. 

Po svačině následuje programově říze-
ná činnost, ve které některé děti plní for-
mou hry výchovné a vzdělávací úkoly a ji-
né se účastní léčebných procedur. Jde 



o tyto procedury: ozařování soluxem, in-
halace pomocí individuálních inhalátorů, 
procvičování výdechu pomocí spec. pomů-
cek. Léčebně výchovný program doplňu-
je hra na zobcovou flétnu. 

V denním režimu musí být každodenně 
a ve všech ročních obdobích zařazen do-
polední pobyt venku v rozsahu alespoň 2 
hodiny čistého času. Pouze při mimořád-
ně nepříznivých povětrnostních podmín-
kách (vichřice, prudký déšť, teploty pod -
10 stupňů Celsia) nebo při nepříznivých 
rozptylových podmínkách může být pobyt 
zkrácen nebo zcela vynechán. Děti, které 
inhalovaly nebo byly ozařovány soluxem, 
se vycházky nezúčastní, a musí být pro ně 
připraven náhradní program - hry, řízené 
činnosti. S dětmi pracuje jedna z učitelek. 

Odpočinek a odpolední činnost se neli-
ší od normální mateřské školy. 

Aby bylo pro tyto děti uděláno maxi-
mum, snaží se pracovnice vyjít dětem 
vstříc i v oblasti stravování. Pro potřeby 
školy byl zhotoven speciální stravovací 
program s dostatkem vitamímů v přiroze-
né podobě, s racionální výživou a s bylin-
kovými čaji. Rodiče jsou informováni, kte-
ré potraviny se dítěti doporučují, které by 
mělo omezit a kterých se úplně vyvarovat. 
Pouhá úprava stravy však sama o sobě ke 
zlepšení zdravotního stavu nestačí. 

Kromě režimových opatření je nutný 
přístup k nemocnému dítěti. Ten není jen 
věcí lékaře, ale i především celé rodiny 
a okolí dítěte. U dětí takto nemocných či 
těžce postižených musí mít rodiče na pa-
měti, že dítě půjde jednou samo „do živo-
ta" bez nejbližších, kteří je neustále hlída-

jí, a tedy by mělo být na tento vstup dobře 
připraveno. Rodiče mu často z lítosti vše 
odpouštějí, podle svých možností splní 
každé jeho přání, netrestají je. Dítě však 
cítí, že se s ním zachází jinak než se zdra-
vými dětmi, může být zatrpklejší, zlé, 
agresivní až nezvládnutelné. Takto vycho-
vané dítě, když přijde mimo domov do ji-
ného kolektivu dětí, tvrdě pocítí změnu. 
Proto je potřebné zacházet s chronicky 
nemocným dítětem jako se zdravým, po-
chopitelně s tím, že respektujeme omeze-
ní daná jeho onemocněním. Tím proká-
žeme dítěti nejlepší službu, zodpovědně 
ho připravíme na život, který i tak bude 
mít o něco tvrdší než ostatní vrstevníci. 

Aby byla zajištěna návaznost na speci-
ální mateřskou školu, byla v loňském škol-
ním roce otevřena v Ústí nad Labem -
Skoroticích základní škola (1. stupeň), 
která by směla poskytovat vzdělání dětem 
s oslabeným imunitním systémem. Tato 
škola získala statut speciální základní ško-
ly a od září 1993 byla otevřena první tří-
da, kde probíhá výuka astmatických a aler-
gických dětí. Cílem je postupně naplnit 
těmito dětmi všechny ročníky 1. stupně 
ZŠ. 

Práce v této speciální třídě se v mnohém 
odlišuje od práce v běžných třídách. Do 
třídy chodí jen 15 dětí a režim dopolední-
ho vyučování se řídí podle potřeb a zá-
jmu dětí. Činnosti nejsou narušovány zvo-
něním a učitelka přizpůsobuje svůj pro-
gram dětem. Škola úzce spolupracuje 
s dětským lékařem, každý den do školy 
dochází zdravotní a rehabilitační sestra. 
Zdravotní sestra se věnuje dětem, jejichž 



zdravotní stav je zhoršený (inhalace). Re-
habilitační sestra s dětmi provádí zdravot-
ní cviky, zejména na posilování dýcha-
cích svalů. Mezi tím učitelka pracuje s tě-
mi dětmi, které se procedur neúčastní. 
Tato práce je velmi náročná na organiza-
ci a souhru, ale dětem to vyhovuje, zvyk-
ly si na tento zvláštní režim a snaží se ne-
rušit se navzájem. Děti s oslabeným imu-
nitním systémem bývají často nemocné 
a potom velmi těžce dohánějí zameška-
nou látku. V této speciální třídě se snažili 
vyřešit i tento problém. Rodiče se mohou 
domluvit s učitelkou a ta dochází za ne-
mocným dítětem domů, kde ho doučuje. 
Tak dítě nezaostává v probírané látce za 
ostatními a jeho návrat do kolektivu není 
tolik problematický. Rovněž individuál-
ně se pracuje s dčtmi, které 2x do roka 
pobývají několik týdnů v lázních. Nízký 
počet žáků ve třídě umožňuje učitelce 
věnovat jednotlivým dětem maximální 
pozornost. 

Zřízení této speciální ZŠ přivítali i ro-
diče. Svědčí o tom i to, že do této okrajo-
vé městské čtvrti dojíždějí děti z celého 
města a jiných příměstských oblastí. 

V současné době se velmi často hovoří 
o integraci postižených dětí do běžných 
škol mezi zdravou dětskou populaci. Děti 
s oslabeným imunitním systémem (děti 
astmatické, alergické, ekzematické) jsou 
svým způsobem postižené děti a vyžadu-
jí zvýšenou péči a především individuál-
ní výchovný přístup. Domnívám se, a mé 
rozhovory s učitelkami obou zařízení můj 
názor podpořily, že integrace dětí s osla-
beným imunitním systémem do běžné 

školy by pro ně nebyla nejlepším řešením. 
Můj názor se opírá o tyto skutečnosti: 

- v kolektivu běžné třídy (25 - 30 dětí) 
je mnohem větší potenciální možnost ná-
kaz, které oslabený organismus nedokáže 
vzdorovat a dítě je často nemocné, 

- díky časté absenci ve škole (někdy 
i dlouhodobé - některé děti potřebují 2x 
do roka lázeňský pobyt) zameškají děti 
mnoho vyučovacích hodin a jejich intelek-
tuální rozvoj zaostává za ostatními, 

- při větším počtu žáků ve třídě se jim 
učitelka nemůže věnovat tak, aby bez pro-
blémů zvládaly všechny požadavky na ně 
kladené, 

- často nemocné dítě si velmi těžko zís-
kává své místo v kolektivu vrstevníků, 

- j eho činnost bývá často omezována -
nesmí se „uhonit", v pylové sezóně nesmě-
jí některé děti vůbec ven, musí pobývat 
v čistém prostředí, 

- některé děti jsou alergické na různé 
potraviny (př. mák, ořechy, vajíčka, mlé-
ko, luštěniny, obilniny aj. a mít speciálně 
upravenou stravu, 

- některé děti musí pravidelně pobírat 
léky, 

- děti ekzematické se často stávají ter-
čem posměchu ostatních dětí, 

- někdy i samotný učitel nemá pocho-
pení pro takto postižené děti (děti astma-
tické se často jeví zcela normálně) a po-
dezřívá je „že si vymýšlejí", pocit nedů-
věry je další překážkou, kterou musí dítě 
překonávat. 

Učitelé jsou, stejně jako široká veřejnost, 
jen málo seznámeni s problematikou dět-
ských alergických onemocnění, ačkoli 



vzhledem k jejich širokému výskytu se 
s nimi v praxi setkávají často. Chápavý 
a informovaný učitel je pro každé dítě, ale 
zvláště pro chronicky nemocné, pravým 
pokladem, životní výhrou a oporou, a na-
opak, necitlivý, nechápavý pedagog může 
jeho již tak složitý život proměnit v hoto-
vé peklo. 

Domnívám se, že existence speciálních 
zařízení pro tuto skupinu dětí je důležitá 
a jejich funkce je nezanedbatelná. Odbor-
níci, kteří pracují v těchto zařízeních, po-
skytují dětem nejen nezbytnou péči, ale 
spolupracují velmi úzce s rodiči, takže 
rodiče i děti se učí „sžít se" s chorobou. 
Postupně se všichni zúčastnění včetně dí-
těte začínají stávat odborníky na chronic-
ké onemocnění. Chápou, co se musí a co 
se nesmí, kdy se může zkusit něco navíc, 
a kdy je třeba raději být opatrným. Toto 
poznání je velkou zbraní proti úzkosti 
a strachu. Čím více se ví a umí, tím méně 
je nutno se bát. U každého dítěte je to tro-
chu jiné, každý rodič na tu Je j ich" cho-
robu musí hledat vyhovující recept za po-
moci lékařů z odborných alergologických 
ordinací. 

Jsem přesvědčena o tom, že právě se-
veročeský region by potřeboval takových 
speciálních zařízení víc, protože dětí 
s oslabeným imunitním systémem přibý-
vá a stávající kapacita těchto zařízení je 
nedostatečná. 

Renata Šikulova 

Kresby nevidomé žákyně 
zvláštní školy 

Obrázky nakreslila Adéla Gregorová, 
nar.24. 10. 1979. Čtrnáctiletá žákyně sed-
mé třídy zvláštní školy v Ostravě - Zábře-
hu je nevidomá a mentálně retardovaná. 
Do naší zvláštní školy přišla v tomto škol-
ním roce zj iné zvláštní školy. O kreslení 
nebo malování měla jen malé představy. 
Neuměla rozpoznat ani nakreslit nějaký 
obrázek. Zpočátku neměla o výtvarnou 
práci žádný zájem. Postupně jsem dívku 
přesvědčila o tom, že i ona může hezky 
kreslit a malovat pěkné obrázky. Nejprve 
jsem ji motivovala vyprávěním příběhů ze 
života kolem nás, o přírodě a předmětech, 
které nás obklopují. Vysvětlovalajsem jí, 
že musí mít pro kreslení určitou předsta-
vu o zobrazeném předmětu a to podle 
svých dřívějších zkušeností, prožitků 
a podle svých myšlenkových představ. 

Postupovaly jsme od jednoduchého ke 
složitějšímu. Nejprve jsme věnovaly po-
zornost uvolnění prstů a pohybům ruky. 
Trpělivě jsme nacvičovaly základní tahy 
tužkou, kreslení čar v různých rovinách, 
práci s pravítkem, obkreslování předmě-
tů a podobně. 

Pro zapamatování předmětu hraje dů-
ležitou roli přímý prožitek z poznání před-
mětu, a to prostřednictvím hmatu. Po po-
stupném rozeznání hlavních znaků před-
mětu, následuje jeho zobrazení pomocí 
látky nalepené na pevný podklad a vyzna-
čení jeho kontury, která se provádí vypi-
chováním do vhodného podkladu. Takto 


