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 Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující 
onemocnění 

 Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15 let 

 Vyléčíme 80% dětí bez ohledu na diagnózu a stupeň 
onemocnění 

 Léčba je náročná na čas, fyzickou i psychickou odolnost 
pacienta 

 Dětská psychoonkologie je zcela specifický obor, odlišný od 
psychoonkologie dospělých 

 Stejnou péči, jako děti samotné, potřebují i jejich rodiče 
 

 

„Jenom  jedna věc je totiž horší než šinout si to 
v šestnácti do kytek s rakovinou, a to je mít 
dítě, které si to šine do kytek s rakovinou.“  

(John Green, Hvězdy nám nepřály) 
 



 Fáze diagnostiky 
 Záchyt onemocnění (OL, nemocnice v místě 

bydliště) – vyslovení podezření na zhoubné 
onemocnění – KDHO 

 Šok, popření (nebude to zhoubné) 

 STRACH 

 Co říci dítěti? Vlastní úzkost rodičů brání 
otevřené komunikaci s dítětem 

 Období nejistoty před histologickou verifikací 
(cca týden až dva týdny) – obavy, postupné 
smiřování se s onemocněním 



 Fáze diagnostiky 
 Dítě zažívá bolest a mnoho nových situací – 

odběry, vyšetřování, operace – biopsie či 
odstranění tumoru 

 Dítě má právo na pláč – projev nelibosti, 
strachu – dítě to jinak neumí (ne „neplač“, ale 
„já vím, že je to nepříjemné“) 

 Preferujeme dítě informovat pravdivě 
přiměřeně jeho věku (od puberty informuje 
lékař)  

 Psychologická příprava dětí v nových situacích 
a u bolestivých zákroků 

 „Jak bylo Jů a Hele nemocné“ – od cca 2 do 6 
let – usnadní komunikaci s dítětem 
 

 





 Fáze diagnostiky - intervence 
 Terapeut je zejména emoční podporou pro dítě 

i rodiče 

 Pomáhá s „přežvýkáním“ informací od lékařů, 
mapuje adaptivní copingové strategie a zdroje 
sociální opory rodičů 

 Důležitost otevřenosti a důvěry ve vztahu s 
lékaři 



 Fáze léčby 
 Léčba chirurgická, chemoterapie, radioterapie 

 1. fáze léčby – vše je nové  

 Jak bude dítě na CHT/RT reagovat, první propuštění 
domů – rodič: Jak zvládnu péči o nemocné dítě? První 
teploty, afty, nechutenství, únava…  

 Je třeba podpořit rodičovské kompetence, v domácím 
prostředí zachovat co nejběžnější chod rodiny, 
zprostředkovat kontakt s vrstevníky 

 Smíření se se změnou vzhledu – vypadání vlasů, 
hubnutí/otok obličeje v důsledku užívání kortikoidů 
apod. 

 Otázky po příčině onemocnění 





 Fáze léčby 

 2. fáze léčby – stabilizace  

 dítě i rodina si přivykli na léčbu a komplikace s ní 
spojené, při hospitalizaci navázání vztahů mezi 
dětmi i rodiči – v této fázi nejnižší potřeba 
psychologické péče 

 Výjimky – příprava před operací, nečekané 
komplikace, plánovaná průběžná vyšetření jsou 
stresem 

 Individuální potřeby – některé rodiny potřebují 
doprovázet i v této fázi 



 Fáze léčby 
 3. fáze léčby – zvládnutí onemocnění a 

postupný návrat do běžného života 

 Optimismus spojený s vyléčením vs. únava po 
dlouhé léčbě 

 „Sklízení plodů“, co se týče školy, zájmů, 
vrstevníků – čím více bylo dítě zapojené, tím 
snazší je návrat zpět a naopak! 

 Strach z návratu nemoci a přijetí tohoto 
strachu jako stále přítomného, se kterým se 
však dá žít 

 Pozdní následky 



 Fáze léčby 
 4. fáze léčby – relaps 
 Přišlo to, čeho se rodina nejvíce obávala – 

zoufalství, vyčerpání, ztráta důvěry ke klasické 
medicíně a hledání alternativních cest 

 Je třeba opět nalézt zdroje zvládání a energii k 
další léčbě, terapeut je oporou při zvládání 
emocí, posiluje optimismus, pokud je na místě 
 

„You never know how strong you are 
until being strong is the only choice 

you have“ 
(Žaneta F.) 



 Fáze léčby 
 5. fáze léčby – umírání 

 Progrese nádoru navzdory léčbě 

 Dítě – informováno o progresi, ale obvykle ne 
o tom, že umírá (dle věku a kontextu)  

 Snaha o zajištění důstojného zbytku života 

 Zmírnění utrpení a bolesti 

 Možnost zachování kontaktu s blízkými dítěte 

 



 Fáze léčby 
 5. fáze léčby – umírání dítěte z pohledu rodiny 

 Smlouvání (rodič se nikdy nesmíří s tím, že 
jeho dítě zemře) i  agrese (žaloby na lékaře) 

 Rodiče nepotřebují rady, ale společníka – 
psycholog je schopen unést tíhu jejich emocí  

 Vyslechnutí, poskytnutí podpory, dát rodičům 
to, co potřebují (např. bilancují život dítěte – 
vyprávějí, co spolu zažili, přemýšlejí nad tím, 
jak budou žít dál, co říci sourozencům apod.) 

 Sourozenci – snížení úzkosti ze smrti 
 

 





  
 Oddělení s velkou mírou podpory 

(finanční, volnočasové, lidské) 
 Rodiče pečují o své děti a ty zpětně 

dobíjejí své rodiče 
 Nikde nenajdete tolik silných 

osobností, jako na dětské onkologii 
 Extrémní životní situace zvyšuje 

hodnotu prostého lidského bytí 
 



 
Mgr. Petra Léblová 
p.leblova@seznam.cz 


	Psychologická a psychoterapeutická péče v dětské onkologii
	Uvedení
	Problematika v jednotlivých fázích onemocnění
	Problematika v jednotlivých fázích onemocnění
	Jů a hele
	Problematika v jednotlivých fázích onemocnění
	Problematika v jednotlivých fázích onemocnění
	Holohlavá panenka Barbie
	Problematika v jednotlivých fázích onemocnění
	Problematika v jednotlivých fázích onemocnění
	Problematika v jednotlivých fázích onemocnění
	Problematika v jednotlivých fázích onemocnění
	Problematika v jednotlivých fázích onemocnění
	Slide Number 14
	Jak to můžu dělat?
	Děkuji za pozornost

