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Anotace: Článek se zabývá některými zvláštnostmi onkologického onemocnění u dětí, nut-
ností komplexní péče o tyto pacienty a podpůrnými terapiemi, které spočívají nejen v léčení 
vlastního onemocnění medicínsko-technologickými prostředky, ale především v psychické 
podpoře nemocného pacienta i jeho rodiny. V tomto ohledu má svou nezastupitelnou roli 
škola při nemocnici a lidský přístup jejích pedagogických pracovníků, herní specialisté, dále 
psychoterapie jako taková včetně jejích expresivních forem, jako např. zooterapie. V článku 
se poukazuje na důležitost pasivních forem „Aktivit za přítomnosti zvířat" (AAA), a v této 
souvislosti zejména na počin Zoo města Brna a přínos návštěv této zoologické zahrady pro 
onkologicky nemocné dětské pacienty i jejich rodiče. 
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Onkologická onemocnění 
Mezi nejzávažnéjší chronická one-

mocnění patří onkologická onemocnění. 
Problematikou nádorů v dětském věku se 
zabývá samostatný lékařský obor - dětská 
onkologie, která samozřejmé spolupracuje 
s celou řadou dalších lékařských oborů. 

Sledováním výskytu nádorů, tj. jejich 
počtu, druhů, postižením jednotlivých 
orgánů, závislostí na faktorech geogra-
fických, rasových, věkových aj. se zabývá 
epidemiologie nádorů. Ze statistik bo-
hužel vyplývá, že nádorových onemoc-
nění plynule přibývá na celém světě, 
a to i v dětském věku. Druhová skladba 
nádorů v dětském věku je zcela odlišná 
od skladby nádorů dospělých. Nejvíce 
dětských nádorů vzniká z krvetvorných 
tkání a hned na druhém místě jsou ná-
dory CNS, z toho nejčastěji mozkové, na 

třetím místě jsou nádory pojivové (kostí 
a měkkých tkání, zejména svalstva) a na 
čtvrtém různé nádory ze zárodečných 
buněk. Dále se řadí všechny ostatní , 
měně časté dětské nádory (Koutecký, in 
Lehovský 1988). 

Zvláštnosti dětských nádorů 
Dětské nádorové choroby se liší od 

nádorového onemocnění dospělých pří-
činami vzniku (odpadá dlouhodobý vliv 
škodlivin pracovního i ostatního vnějšího 
prostředí, návyků apod.). Nejčastěji se 
vyskytující nádory „jsou složeny z jiných 
buněk a tkání, z tohoto důvodu se vysky-
tují v orgánech, ve kterých vznikají nádory 
u dospělých, méně často" (Tamtéž, s. 189). 
Mají rovněž rychlejší dobu zmnožení 
počtu buněk a relativně rychlejší růst, 
jsou křehčí a je u nich častější rozsev do 



orgánu vzdálených od místa základního 
nádoru. Také klinické příznaky jsou jiné 
(Koutecký, in Lehovský 1988). Převládají 
příznaky nespecifické - zmény charakteru, 
chování, častá malátnost, nechutenství, 
bledost apod. První příznaky specifické 
jsou často patrné až při generalizaci cho-
roby (Zahálková 1994). Velkou výhodou 
je, že jsou citlivější k používaným léčeb-
ným postupům (tj. ozáření a cytostatika). 
Pokud jde o prognózu, tak nádory u dětí 
jsou vyléčitelné v podstatně vyšším pro-
centu než nádory dospělých (Koutecký, 
in Lehovský 1988). 

Mezi nejčastéjší zhoubná bujení u dětí 
patří krevní nádory, dále nádory mozku 
a míchy, kostní nádory, oční nádory 
a nádory močového ústrojí. Při jejich 
léčbě se používají tři metody: operace, 
ozáření a chemoterapie, tj. medikamen-
tózni léčba. 

Komplexní pojetí péče 
o onkologicky nemocné dítě 
V současném pojetí dětské onkologie je 

hlavním principem komplexní péče, která 
zahrnuje veškeré složité dění provázející 
dítě a jeho onemocnění od chvíle, kdy 
vzniklo podezření na nádorovou chorobu, 
po celé další, časově neohraničené období. 
Na tomto pojetí péče se podílí řada odbor-
níků, její strategii však musí vést dětský 
onkolog. Na diagnostice nádorového 
onemocnění se podílí dětský lékař, dět-
ský neurolog, rentgenolog a samozřejmé 
dětský onkolog, popříp. další odborníci. 
„Během léčby i po ní musí být pacient 

trvale kontrolován jak klinicky, tak různý-
mi dalšími způsoby" (Tamtéž, s. 191), jako 
např. dispenzarizací. Křivohlavý (2002) 
uvádí, že pro děti chronicky nemocné 
může být nemoc podstatným faktorem 
ovlivňujícím jejich identitu. Výrazně to 
bylo zjišťováno např. u dětí s rakovinou. 
Vliv má mj. doba, po kterou díté musí být 
v posteli s ohledem na své onemocnění. 
Obdobné je tomu s prožíváním doby, po 
kterou se nemůže účastnit vyučování a mi-
moškolních dětských aktivit; v takových 
případech je zaznamenán větší výskyt 
depresí a stresu (Tamtéž). 

Nedílnou součástí komplexní péče je 
rehabilitace, a to nejen tělesná, ale i psy-
chická a sociální. Nesmírný význam má 
pro dítě přiměřená duševní aktivita. Dítěti 
by měly být pokud možno udrženy dosa-
vadní společenské kontakty, pokud jsou 
nějakým způsobem narušeny, je důležité, 
aby je rodiče nebo další příbuzní vhodné 
nahradili. Posilování duševní činnosti 
i pokračující vzdělávání mají zásadní vý-
znam v období léčby, tak i pro budoucnost 
dítěte (Koutecký, in Lehovský 1988) např. 
s ohledem na návaznost učiva probírané-
ho v kmenové škole, udržování kontaktu 
se spolužáky a vrstevníky. 

Škola při nemocnici 
Velkou úlohu v tomto ohledu hraje škola 

při nemocnici. Odstraňuje řadu potíží 
nemocných dětí v prostředí nemocnice. 
Oproti ostatním základním školám jsou 
její úkoly širší a obtížnější. Vedle úkolú 
odborně pedagogických týkajících se 



vlastního vyučování má škola i úkoly 
zdravotné výchovné nebo terapeutické 
- souvisejí s psychoterapeutickými ak-
tivitami s cílem odpoután í dítěte od 
myšlenek na nemoc, dále rehabilitační 
i společensko-výchovné. Zde je nutno 
skloubit výchovné vlivy všech, kteří při-
cházejí během hospitalizace s dítětem 
do styku (Plevová, 1997). Úkol učitelky 
(učitele) v nemocnici není p r imárně 
v předávání vědomostí, práce s dětmi by 
měla směřovat hlavně k jejich zklidnění, 
k vytvoření příjemné atmosféry, zajištění 
jejich maximální duševní pohody. Přitom 
lze i nadále hovořit o škole jako takové, 
o instituci, která poskytuje vzdělání. Svoji 
vzdělávací funkci škola bezesporu plní. 
Je to právě vyučování, jež dává příležitost 
přiblížit se k některým dětem. Pokud dítě 
není ochotné nebo schopné navázat přímý 
kontakt, nemá zájem si povídat a je pro něj 
obtížné se svěřit se svým steskem, potom 
vždycky ještě zbývá učení. Když učitel 
přijde za dítětem s učebnicí, pracovním 
sešitem a začne mu vykládat učivo, ptát 
se ho, vysvětlovat, nakonec se komunikace 
mezi nimi, alespoň v této rovině, vyvine 
(Stárková 1999, s. 10). 

K výkonu povolání učitele v nemocnici 
je jistě velmi důležitý pozitivní vztah k ne-
mocným dětem a jeho vnitrní potřeba po-
moci jim nějakým způsobem překlenout 
pobyt v nemocnici. Z oblasti požadavků 
na vědomosti je zapotřebí zdůraznit od-
bornou kvalifikaci učitele, přičemž mezi 
nejpotřebnéjší vědomosti a dovednosti, 
které si učitel během studia osvojí, patří 

znalost vývojových zvláštností a znalost 
psychiky nemocného dítěte. 

Dobrý učitel dokáže být pro žáka nejen 
člověkem zodpovědným za učební pro-
ces, ale i tím, u koho najde porozumění, 
člověkem, kterému na něm záleží a který 
mu pomůže orientovat se v lékařském pro-
středí. Nezastává tak pouze roli vedoucího 
činitele výchovně-vzdělávacího procesu, 
nýbrž je také chápavým terapeutem. 

Psychoterapie 
Existuje mnoho definic psychoterapie, 

svůj základ však zpravidla odvozují od 
P. Janeta, který ji pevně vymezil jako „lé-
čení psychologickým působením, mající 
své zákonitosti" (Vymétal 1995, s. 25). 
I. Lesný a J. Špitz (1989) psychoterapii 
chápou jako léčení cílevědomé, systema-
tické a plánovité použití psychologických 
prostředků, kterými rozumí slovní půso-
bení, ale i mimiku, emotivitu nebo emoční 
projevy, učení, manipulaci s prostředím 
apod. (Lesný; Špitz J. 1989). 

Nutnost psychoterapeutického přístu-
pu při pohledu na člověka nemocného 
i zdravého vyplývá i z novějších poznatků 
z psychoneuroendokrinologie, týkajících 
se psychosomatických stavů. Se zdravot-
ním stavem člověka totiž úzce souvisí jeho 
prožívání a také to, jakým způsobem se vy-
rovnává se zátěží. Díky těmto poznatkům 
se postupné mění pohled lékařských véd 
na člověka. Ten neznamená „méně medi-
cíny", ale naopak „více medicíny", ovšem 
medicíny doplněné a obohacené o nej-
novéjší poznatky a postupy, zakotvené 
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v psychosomatické jednotě člověka, tedy 
i lidského organismu (Vymětal 1995). 

Mezi zvláštnosti dětské psychoterapie 
patři uplatněni jejích forem ve vazbě na 
odpovídající vývojová období. U dět-
ských pacientů předškolního až mladšího 
školního věku je vhodná zejména terapie 
hrou (Plevová 1999). V tomto období 
je to nejpřirozenější spontánní činnost. 
Poskytuje dítěti možnost sebevyjádření, 
abreakce, hravým ztvárněním a řešením 
vlastních naléhavých problémů. Smě-
řuje k porozumění vlastním prožitkům 
a umožňuje jejich projevení vůči okolí. Cí-
lem je zejména vnitřní psychodynamická 
změna osobnosti, vnitřní citové vyrovnání 
s traumatickými událostmi a frustrujícími 
vztahy. Mezi psychoterapeutické metody 
patří mj. rozhovor, psychodrama, psycho-
gymnastika, muzikoterapie, biblioterapie 
a arteterapie (Hajná 1999), u dětí s onko-
logickým onemocněním má své nezastu-
pitelné místo i herní terapie a zooterapie, 
jelikož i jejich cílem, byť částečným, je 
zlepšování psychické pohody malých 
pacientů. 

Herní terapie 
Hra jako prostředek komunikace s ne-

mocným dítětem se objevuje poprvé ve 
Velké Británii, a to již v r. 1959, v tzv. 
Plattově zprávě nazvané „Blaho dítěte 
v nemocnici". První experimentální her-
ní program byl zaveden r. 1969 v Brook 
Hospital v Londýně a další aktivity rychle 
následovaly. V r. 1972 „Expertní skupina 
pro hru v nemocnici" doporučila zaměst-

návání odborně vyškolených herních spe-
cialistů a o rok později se konal první kurz 
(Pohunek 1994). V r. 1976 byla založena 
organizace NAHPS - The National Asso-
ciattion of Hospital Playstaff - zabývající 
se zlepšováním kvality hry pro všechny 
děti v nemocnici. 

Náplň činnosti herního specialisty se 
v ČR vyvíjí. V 90. letech některá dětská 
oddělení zavedla hru v nemocnici a vy-
členila člena týmu, který začal pracovat 
jako herní pracovník (připomínky k se-
tkání herních pracovníků, 6. dubna 1998). 
V lednu 2000 bylo otevřeno na katedře 
speciální pedagogiky Pedagogické fakulty 
UP Olomouc kombinované specializační 
studium herní specialista - dramaterapeut 
(Valenta 1999). 

Herní specialista je samostatný odbor-
ník, který provádí specifickou činnost za-
měřenou na děti a jejich rodiče, konkrétně 
zejména přípravu détského pacienta na 
diagnostický pobyt nebo léčebný zákrok. 
Hospitalizovanému dítěti pomáhá pocho-
pit důvody jeho pobytu v nemocnici a sní-
žit psychické napětí u něho i u jeho rodičů 
a sourozenců (Valenta, a kol. 2003). 

Zooterapie 
V terapeutických programech i v ošet-

řovatelství mají své nezastupitelné místo 
zvířata. U dětí chronicky nemocných 
se uplatňují zejména Aktivity za pomo-
ci/přítomnosti zvířat (Animal Assisted 
Activity - AAA), které zajišťují příleži-
tost k motivačním, výchovným, odpo-
činkovým nebo terapeutickým účelům 



a zlepšují kvalitu života. Jsou uskutečňo-
vány v různých terapeutických zařízeních 
speciálně vyškolenými profesionály nebo 
dobrovolníky. <http://www.animalthe-
rapy.net/Definitions.html> Interaktivní 
aktivity zahrnuj í zvířata žijící p ř ímo 
v zařízení, případně zvířata, která jsou 
do něj pravidelně přiváděna. Jedná-li se 
0 chronicky nemocné děti hospitalizované 
v nemocničním zařízení, jsou přesné dány 
požadavky na zvíře: musí být milé, posluš-
né, pojištěné, očkované proti hepatitidě 
typu B, poliomyelitidě a TBC, musí to být 
zvířata chovaná v domácím prostředí. Na 
návštěvu musí zvíře přijít čisté, vykoupané 
a majitel musí mít osušku, na kterou zvíře 
v posteli pacienta uloží. Návštěvy nejsou 
v době podávání jídel. Kontraindikací 
je pro pacienta alergie a věk méně než 
4 roky. Návštěvy nesmí trvat déle než čtyři 
hodiny. Zvíře dále musí být vycvičeno 
1 na velmi jemné úkony. Pokud je např. 
přikládáno na lůžko, nesmí rozbít infuzi 
apod. Tyto programy mají bezesporu velký 
význam, neboť motivují děti ke komunika-
ci s ostatními, ke zvýšené tělesné aktivitě 
a poskytují dotek „normálnosti" v cizím 
prostředí a současné spojení se světem 
(Kocourková 1999). 

Stimulační význam zvířete 
Z. Matějček stanovil pomyslný žebříček 

podnétové hodnoty zvířat. 
Na nejvyšší 6. příčce bezesporu stojí psi 

díky svému bytostnému vztahu k člověku. 
5. příčka patří kočkám, zvláště jedná-li se 
o malá hravá koťata. Mezi dětmi stoupá 

obliba čeledi hlodavců a zajícovitých 
(4. místo), jelikož se dají brát do rukou, 
mají hebkou srst, tudíž se s nimi člověk 
může mazlit. 3. místo zaujímají ptáci 
v kleci i mimo klec - přinášejí do světa 
dítěte řadu podnětů; projevují se hlasově, 
je s nimi zábava. Zvířata na 2. místě, tj. 
hadi a obojživelníci bývají předmětem 
zájmu zejména dospělých, nicméně i želvy 
se dají brát do rukou. 

Na nejnižší příčce se nacházejí zvířata, 
která sama k člověku vztah nemají a s ni-
miž se toho nedá moc dělat - typickým 
příkladem jsou akvarijní rybičky; odborná 
péče leží na dospělých, dítě je však může 
krmit, pozorovat jejich pohyblivost, ži-
votní projevy (včetně rozmnožovacích), 
hledání potravy atd. (Matějček 1999). 

Formou pasivní aktivity se zvířaty 
rovněž může být např. poslech ptáků, 
pozorování veverek, plovoucích kachen 
či j iných zvířat <ht tp: / /www.psyeta . 
org/hia/vol8/nebbe.html> např. z okna 
nemocničního pokoje, v samotné nemoc-
nici podobnou službu mohou vykonat již 
zmíněné rybičky v akváriu. Kladný vliv na 
psychiku dětí může mít i návštěva zoolo-
gické zahrady - alespoň na chvíli pomůže 
odvést pozornost malého pacienta od jeho 
problémů, uvolnit se, relaxovat a třeba 
se i pobavit pohledem na výskající opice 
nebo dovádějící mláďata. 

Aktivity se zvířaty v Zoo Brně-Líšni 
• Pravidelné návštěvy 
Pro onkologicky nemocné dětské pa-

cienty, jejich rodiče a ošetřující personál 



se připravují od 1. 6. 1998 pravidelné 
návštěvy v Zoo Brné-Líšni, které probíhají 
vždy první úterý v měsíci. Vlastní návštěva 
i její příprava mívá štandartní ráz: v před-
večer návštěvy zoo proběhne rozhovor 
s rodiči dětí a s ošetřujícím personálem 
přímo na oddělení, ve kterém se vyřeší 
organizační záležitosti. Následující ráno 
řidiči soukromé firmy zajišťující autodo-
pravu odvezou návštěvníky do zoologické 
zahrady. Velkou atrakcí je samozřejmě 
narození mláděte. Jinak bývá prohlídka 
zahajována v tropickém království, kde je 
poměrné těžký vzduch a vysoká vlhkost, 
což je pro děti značně vyčerpávající, ale na 
začátku dne jsou ještě relativné čilé. Přesto 
právě sem směřují kroky nemocných dětí, 
za exotickým prostředím tropů a jejich 
faunou a flórou: pozorovat krokodýly při 
krmení, vzácné ptactvo poletující nad 
hlavami návštěvníků. 

Po tropickém království se zamíří na 
safari, kde je výběh pakoňů, zeber, páru 
pštrosů a žirafího samce jménem Koudy, 
který, stržen zvědavostí, si malé návštěv-
níky občas přijde prohlédnout i zblízka. 
Zebry, dětmi nazývané „koníci v pyžamu", 
se staly svědkem malého zázraku, když 
jejich jméno pronesl desetiletý chlapec, 
který po náročné operaci mozku při 
pohledu na ně poprvé promluvil. Radost 
z obyčejného slůvka byla o to větší, že mu 
v té době zemřela maminka a s otcem se 
o to obtížněji s náročnou životní situací 
vyrovnávali. 

Atrakcí je rovněž krmení zvířat. Děti si 
nikdy nezapomenou přivézt z nemocnice 

suché rohlíky, tvrdý chleba nebo oschlou 
tvarohovou buchtu pro mláďata kozy 
kamerunské, ovce nebo velbloudy dvou-
hrbé. Zvířata se sice v zoo běžně krmit 
nesmějí, ale tito malí návštěvníci to mají 
povoleno. 

Dopravu dětí i jejich doprovod kvůli 
jejich zdravotnímu stavu po zoo zajišťují 
tranzity či elektrické vozíky, na malé 
vzdálenosti od jedné k druhé ubikaci 
děti chodí pěšky. Občas se stane, že kvůli 
závažné zdravotní komplikaci sestra nebo 
některý z ošetřujících lékařů, přednostu 
doc. MUDr. Jaroslava Štěrbu, Ph.D., 
nevyjímaje, vozí dítě v kočárku, přičemž 
jednou rukou tlačí kočárek a d ruhou 
drží infuzi a vozí jásajícího pacienta od 
jednoho výběhu k dalšímu. 

Prohlídky zahrady bývají obvykle za-
končeny v restauraci U tygra, kde je v exo-
tickém prostředí přichystáno občerstvení 
a drobné suvenýry a kde při troše štěstí 
lze svačit jen pár metrů od této krásné 
odpočívající šelmy. 

Den nato studentky Pedagogické fa-
kulty MU oboru Učitelstvi pro 1. stupeň 
základních škol se specializací speciální 
pedagogika mají připravený program 
přímo na oddělení kliniky dětské onko-
logie Johanna Gregora Mendla v Brně 
zaměřený na výtvarné ztvárnění zážitků 
dětí z předešlého dne. 

Do kreslení a malování se s velkým 
zájmem často zapojují i rodiče dětí, ze-
jména maminky. Vzpomínají na zviřata, 
se kterými se předešlého dne setkali, snaží 
se co nejvěrněji zachytit podobu oblibě-



ného zvířete a navzájem porovnávají své 
výtvory. Návštěva studentek za nemocný-
mi dětmi je tak zpestřením a příjemným 
rozptýlením i pro rodinné příslušníky, 
kteří se stejně jako jejich děti mají mož-
nost odreagovat, přijít na jiné myšlenky 
a alespoň na chvíli zapomenout na útrapy 
spojené s nemocí svého blízkého. 

Od r. 1998 do současnosti se uskutečnilo 
51 exkurzí. Kromě klasických návštěv 
pořádá brněnská zoo i mimořádná setkání 
se zvířaty, mezi něž patří návštěvy jiných 
zoologických zahrad v ČR (Dvůr Králové 
nad Labem) i zoo v zahraničí - návštěva 
Zoo Schónbrunn - a vánoční besídky. 

Na stimulační význam zvířat chovaných 
v zoo pro chronicky nemocné détské 
pacienty upozornilo I. kolokvium o ne-
umírání konané u příležitosti jubilea prim. 
MUDr. Danuše Dembické, které proběhlo 
v květnu 2005 v přednáškovém sále Zoo-
logické zahrady v Brné-Líšni. 

V rámci tohoto kolokvia byly promítnu-
ty tři snímky: film z prostředí 23. oddělení 
dětské onkologie zachycující příběhy 
rodičů dětí i rozhovory s ošetřujícím per-
sonálem, film k výročí Zoologické zahra-
dy města Brna a dokument o vlastních 
návštěvách pacientů tohoto oddělení za 
zvířaty žijícími v brněnské zoo. Na konci 
kolokvia zaznělo poselství iniciátorky 
těchto setkání prof. MVDr. Dagmar Jež-
kové, DrSc., všem zoologickým zahradám 
nejen v ČR, aby převzaly od brněnské 
zoo štafetu a inspirovaly se od ní v této 
nevšední a tak prospěšné aktivitě. 

Na 16. 6. 2007 se připravuje II. ko-

lokvium s názvem O tygřím pozvání 
k 10. výročí pravidelných setkání dět-
ských pacientů a jejich rodičů se zvířaty 
brněnské zoo, v jehož rámci zavzpomínají 
na své návštěvy děti, které již mají léčbu 
ukončenou. 

• Předvánoční setkání 
Na tato mimořádná setkání děti se 

zvířaty v brněnské zoo jsou malí pacienti 
s doprovodem opět přivezeni tranzity 
soukromého autodopravce. V přednáš-
kovém sále je slavnostně přivítá ředitel 
zoo MVDr. Martin Hovorka. Aby děti 
nepřišly o Mikuláše a čerta s andělem, 
nechybí ani jejich milá společnost. Spo-
lečně s nimi ozdobí vánoční stromeček 
a zazpívají si nejznámější vánoční koledy 
se sborem studentů hudební výchovy 
Pedagogické fakulty MU pod taktovkou 
doc. PhDr. Blanky Knopové, CSc. Násle-
duje procházka do zasněžené zahrady, kde 
se již tradičně setkají s lamami krotkými 
a dostanou malé dárky. Dne 6.12.2005 se 
uskutečnila jubilejní padesátá návštěva. 

Závěr 
Již osm let se daří jedno dopoledne 

v měsíci, nezávisle na přízni či nepřízni 
počasí, rozptýlit onkologicky nemocné 
détské pacienty pohledem na zvířata ve 
výbězích Zoo města Brna a alespoň na 
chvíli je odpoutat od myšlenek na nemoc. 
Díky této aktivitě děti následně mnohem 
lépe snášejí zátěž pobytu v nemocnici a vli-
vem pobytu na čerstvém vzduchu mají po 
návratu na oddělení chuť k jídlu, kreslením 
obrázků následující den si znovu vybavi 
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zážitky z návštévy v zoo a opét se jim při-
pomenou příjemné chvíle strávené mimo 
nemocniční pokoj. K oživení příjemných 
vzpomínek slouží pohled na plyšovou atra-
pu oblíbeného zvířete v postýlce nebo např. 
aktivní zapojení dětí do soutěže znalostí 
či jiného projektu kulturně-propagačního 
oddělení brněnské zoo. Dobrá nálada dětí 
se následné přenáší na rodiče i ošetřující 
personál. Lze tedy konstatovat, že projekt 
Zoologické zahrady města Brna navržený 
zejména prof. MVDr. Dagmar Ježkovou, 
DrSc., realizovaný ve spolupráci LF MU 
a Pedagogické fakulty MU, je přínosem pro 
zlepšení psychické pohody nemocných dětí 
i jejich rodičů a velkou výzvou a inspirací 
pro další zoologické zahrady. 
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