
 

Jsem tvůj nový kamarád 
Projekt pro zlepšení vnímání 

potransplantačního stavu dětskými pacienty 



Proč takový projekt? 

• Děti mají strach z neznámého 

• Je nutno jim předat informace stravitelnou formou 

• Potřeba podpořit pozitivní myšlení a pocit ze zákroku 

• Odlehčit, ale nezlehčit, závažnost situace 

• Zpříjemnit pobyt v nemocnici 

 



„Jsem tvůj nový kamarád“ 

• Vzbudit v pacientech pocit, že nový orgán je jejich 
„kamarád“ a dává jim život 

• Personifikovat abstraktnost situace jako je 
transplantace orgánu 

• Poskytnout relevantní a „stravitelné“ informace jak 
pacientům, tak okolí 



Cílové skupiny 

• Primární 

 dětští pacienti po Tx (do 15 let) 

 

• Sekundární  

 rodiče, příbuzní a blízké okolí pacienta 



Počet transplantovaných pacientů  
ve věku do 15 let – 2013 - 2017 

• Transplantace srdce 8 

• Transplantace plic 3 

• Transplantace jater 48 

• Transplantace ledviny 33 

 

 

 

Zdroj: Koordinační středisko transplantací 



Nasazení 

• Thomayerova nemocnice  - 
pilot 

• Transplantační centrum FN 
Plzeň 

• Transplantační centrum FN 
Motol 

• Centrum kardiovaskulární a 
transplantační chirurgie Brno 

• Transplantační centrum FN 
Olomouc 

• Transplantační centrum FN 
Ostrava 

• Transplantační centrum FN 
Hradec Králové 
 



Web - „Jsem tvůj nový kamarád“ 

• Všeobecné informace 

• Ke stažení 

• Poradna 

• Píší o nás 

• atd. 



Web - „Jsem tvůj nový kamarád“ 

• webový portál www.jsemtvujnovykamarad.cz  
Prezentace organizace. Zdroj informací pro pacienty a 
jejich rodiče. V průběhu projektu by měl nabídnout 
další obsah - omalovánky pro děti či e-booky. 



Kniha - „Jsem tvůj nový kamarád“ 

• publikace, která je nedílnou součástí balíčku „JTNK“. 
Jejím úkolem je zábavnou formou odvyprávět příběh 
chlapce, který také podstoupil transplantaci a ukázat 
tak pacientovy, že není v takové situaci sám. Kniha je 
dále doplněna ilustracemi, které poslouží jako 
omalovánky. 



• játra 

• kniha „Jsem tvůj nový kamarád“ 

• drobné, praktické dárky (desinfekční 
prostředky, pastelky…) 

• dále lze variovat 

Podoba balíčku: 

• ledvina 
• kniha „Jsem tvůj nový kamarád“ 
• drobné, praktické dárky (desinfekční 

prostředky, pastelky…) 
• dále lze variovat 

 

 



• plíce 
• kniha „Jsem tvůj nový kamarád“ 
• drobné, praktické dárky (desinfekční 

prostředky, pastelky…) 
• dále lze variovat 

Podoba balíčku: 

 

• srdce 

• kniha „Jsem tvůj nový kamarád“ 

• drobné, praktické dárky (desinfekční 
prostředky, pastelky…) 

• dále lze variovat 

 



• Projekt „Jsem tvůj nový kamarád“ spouštíme v „pilotním“ 
režimu na půdě Thomayerovi nemocnice. V následujících 
měsících bude analyzována jeho funkčnost a dopad na 
pacienty 

• Probíhají další jednání s potenciálními partnery a 
transplantcentry po ČR. Např. spolupráce s FN Motol pro 
spuštění další fáze programu věnující se transplantaci ledvin 

 

Současný stav 



Naši kamarádi 



A jak dále?... 

• Audiokniha 

• Akce pro pacienty s rodiči 

• Rozšíření programu a další 
aktivity 




