ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNÍHO KLAUNA

1. Zdravotní klauni spolupracující se Zdravotním klaunem, o.p.s. (dále jen
„společnost“), jsou vyškolení umělci, kteří jsou k profesionálnímu plnění svých
úkolů vybaveni potřebným školením, zkušenostmi a dovednostmi.
2. Zdravotní klauni v nemocnicích a ostatních zařízeních (dále jen „zařízení“) běžně
pracují ve dvoučlenných týmech. V případě nemoci či jiné indispozice svého kolegy
může klaun/ka výjimečně vykonat návštěvu sám/a.
3. Zdravotní klauni vykonávají svou práci podle svých nejlepších schopností a
možností a pružně ji přizpůsobují léčebnému režimu dětí či dospělých a
provoznímu řádu zařízení.
4. Zdravotní klauni se řídí hygienickými a bezpečnostními předpisy zařízení.
5. Zdravotní klaun nesmí provádět návštěvy, je-li nemocný/-á, byť by se jednalo o
lehké nachlazení.
6. Před a po návštěvě každého oddělení je nutná důkladná hygiena rukou. V případě
potřeby je nutno ruce a rekvizity dezinfikovat.
7. Po vstupu na oddělení je nedílnou součástí návštěvy konzultace o aktuálním počtu
a zdravotním stavu na oddělení s jednou či více sestrami či sociálními pracovníky.
Zdravotní klauni by měli respektovat všechny pokyny personálu a informace
získané dotazem by měly přispět k lepšímu splnění účelu návštěvy zdravotních
klaunů.
8. Před vstupem do pokoje si musí klaun vyžádat pacientovo svolení a respektovat
jeho přání. Důležitou součástí návštěvy je improvizace, v rámci které mohou být
do vystoupení zapojeni i rodinní příslušníci, další návštěvníci a nemocniční
personál.
9. Zdravotní klauni jsou v průběhu návštěvy povinni dbát na bezpečnost pacienta či
klienta a nesmějí svou činností, rekvizitami či pohybem nikoho ohrozit.
10. Zdravotní klauni nesmějí v zařízeních vykonávat žádné úkoly či zastávat pozice,
které by byly nad rámec jejich umělecké činnosti a za své chování v rámci
návštěvy nesou osobní zodpovědnost.
11. Během návštěvy se Zdravotní klaun chová profesionálně a bez předsudků v
otázkách pohlaví, etnické příslušnosti, náboženství, tradic, sexuální orientace,
společenského postavení, úrovně vzdělání a nemoci.
12. Zdravotní klauni respektují soukromé a osobní záležitosti pacientů, klientů a jejich
rodin a o zdraví navštívených neposkytují ani nezprostředkovávají žádné
informace. Veškeré informace o pacientech či klientech získané v průběhu
návštěvy či rámci konzultace s personálem jsou pokládány za přísně důvěrné.
13. Od zdravotních klaunů se očekává průběžné rozvíjení a zdokonalování klaunských
dovedností tak, aby byl průběžně udržován vysoký standard vystoupení. (K
tomuto účelu Zdravotní klaun, o.p.s. pořádá specializované umělecké workshopy).
14. Zdravotní klauni by si měli rozšiřovat své znalosti z oblasti psychologie
hospitalizovaných pacientů a seniorů a získávat v potřebné míře základní
informace o nemocech, se kterými se při své práci mohou setkat. Odborné
semináře zajišťuje pro zdravotní klauny společnost.
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