Tlačová správa

Zdravotní klauni na terase detskej nemocnice
(Banská Bystrica, 21.5.2020) Vo štvrtok popoludní sa uskutoční v detskej nemocnici v Banskej
Bystrici klauniáda na nemocničnej terase. Ide vôbec o prvú aktivitu pre deti hospitalizované v
tejto nemocnici od začiatku karantény.
Profesionálni zdravotní klauni z neziskovej organizácie ČERVENÝ NOS Clowndoctors uskutočnia
dnes popoludní klaunskú návštevu na terase Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej
Bystrici. Malí pacienti budú sledovať klauniádu aj komunikovať s klaunmi cez okná.
“Hoci nebudeme priamo v nemocničných izbách, som šťastný, že sa postupne dostávame k
hospitalizovaným deťom bližšie a bližšie,” hovorí zdravotný klaun a umelecký riaditeľ združenia
Pavel Mihaľák. “Ku klaunským videám na sociálnych sieťach postupne pribudli klaunské
videohovory s malými pacientmi a teraz sú zdravotní klauni dokonca za oknami nemocničných
izieb. Veríme, že to už dlho nepotrvá a budeme aj na oddeleniach.”

Klaunský humor je vzpruhou aj pre personál
Stretnutia s klaunmi oceňuje aj personál. Tradičné klaunské návštevy obvykle začínajú na sesterni nielen kvôli odovzdaniu dôležitých informácií pred klauniádou na oddelení, ale klauni prinášajú
odpútanie od stresu formou humoru aj pre zdravotné sestry a lekárov. “Nezabudli sme na
zdravotníkov ani v tomto, pre nich tak náročnom období, a chceme im priniesť vzpruhu a
povzbudenie aspoň na diaľku. Klaunské návštevy online môžu prostredníctvom videohovorov zažiť
aj oni. Práve vďaka podpore zanieteného personálu a vedenia nemocnice môžeme uskutočniť našu
klauniádu za oknami,” dopĺňa Pavel Mihaľák.
“Zdravotní klauni chýbajú nielen deťom, ale aj nám a vítame ich nové aktivity. Hlavne pre deti,
ktoré tu dlhé týždne nemali popri liečbe nijaký program, naviac boli aj zakázané návštevy, je to
skvelá správa a vytrhnutie z rutiny,” hovorí Mgr. Ľuba Pohorelá, vedúca Odboru ošetrovateľstva
DFNsP v Banskej Bystrici. “Štvrtková klauniáda na terase je akousi prvou lastovičkou, ktorá nám
všetkým dáva nádej, že sa situácia zlepšuje a život sa začína postupne dostávať do normálnych
koľají.”

Počas krízy začali zdravotní klauni pracovať v online priestore
ČERVENÝ NOS Clowndoctors je organizácia, ktorá prostredníctvom klaunského umenia prináša
radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. Už 16 rokov navštevujú profesionálni zdravotní klauni
hlavne hospitalizované deti v nemocniciach po celom Slovensku, ale aj seniorské zariadenia či
dospelých pacientov, aby im zlepšili náladu, zmiernili stres a priviedli ich na iné myšlienky.
V marci však kvôli koronakríze pozastavili zdravotní klauni svoje návštevy v zariadeniach a začali
točiť vtipné videá na sociálne siete so zámerom zlepšiť náladu nielen pacientom, ale všetkým, ktorí
ostali v izolácii a čelia úzkostiam, nude a iným negatívnym emóciám.

Prednedávnom rozbehlo o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors online klauniády pre hospitalizované
deti a deti v domácej intenzívnej liečbe. Klaunská návšteva online je šitá na mieru konkrétnemu
dieťaťu a prebieha formou videohovoru vo vopred stanovenom čase, ktorý si pacient rezervuje na
https://rezervacie.cervenynos.sk/.
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