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NOS! (Na operační sál!)
Bojí se vaše dítě operace? Není třeba!

Jak vypadá typická klaunská směna na NOS!
6:30
13:00

Vše začíná hned brzy ráno - dítě přichází na chirurgické oddělení, kde je jako
první namísto sestry nebo doktora přivítá Zdravotní klaun. Toto přivítání
klaunem má na děti obrovský účinek: spadne z nich velká část obav a jsou
mile překvapeny, že i v nemocnici žije někdo, s kým si můžou rozumět.

Pak si dítě lehne do postele a čeká a čeká - má hlad a žízeň a chce to mít už za
sebou a být doma. A právě tady vzniká prostor pro Zdravotního klauna – zpříjemnit mu toto dlouhé dopoledne plné obav. Dělá tedy spoustu věcí, které dítě
zaujmou, aby alespoň na chvíli zapomnělo, kde je a co ho čeká. A to až do chvíle,
než sestra zavelí: „Pojedeme na sál!“
Klaun bleskurychle „zorganizuje“ odjezd a pod dohledem sester a rodičů veze odborně pacienta na ono místo. Před dveřmi s nápisem „Operační sály“ se rodiče
s dítětem musí rozloučit, dále jít nemohou, ale klaun, který je součástí nemocničního týmu, ano! To je pro klauna – toho posledního z posledních – velká deviza.
Může jet s dítětem ještě dál a dítě je opravdu rádo, že jej tento „kamarád z nemocnice“ neopouští a podporuje ho. Když klaun dítě nakonec předá lékařům, vrátí
se na oddělení a věnuje se dalšímu adeptu na operaci a čekajícím rodičům.
Tak to jde až do 13:00 hodin, kdy klaunská služba oficiálně končí,
ale nezřídka se stává, že klaun zůstává na oddělení mnohem déle.
Neodejde přeci od dítěte, kterému slíbil, že jej sám osobně
odveze na sál. Co klaun slíbí, to splnit musí!
Vojta Švejda doktor René Votočka,
Zdravotní klaun, FN Motol

Sestra Julča Sršeň Fáčová
„řídí“ převoz pacientky na sál

Doktor Herbert Ucík při „předoperačním vyšetření“
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Maminky dětí byly taktéž spokojené a přítomnost Zdravotního
Bc. Vendula Andělová, DiS., chirurgická klinika, FN Plzeň Lochotín
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A co na NOS! říkají lékaři?

Při přípravě na operační zákrok má každá zdravotnická profese svoje místo a svůj specifický úkol. Zdravotním klaunům se díky projektu NOS! podařilo doplnit tuto profesní
mozaiku o část, která jí chyběla, a přinést do předoperačního procesu něco odjinud, trochu „z venku“ - humor, hravost a absurditu. To, že klaun vypadá a povětšinou i mluví jinak než ostatní
nezdravotníci, mu umožňuje mít svobodu a lehkost, stát mimo a přesto být
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primářka Oddělení klinické psychologie FN Motol

S Gizelou Kyselou se děti operace nebojí!

Kdo doprovází děti na operační sál?
Zdravotní klauni zpříjemňují dětem a jejich rodičům čekání a přípravu
na zákrok i samotnou cestu na operační sál.
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Chcete poznat naše Zdravotní klauny více? Přečtěte si jejich osobní
medailonky na www.zdravotniklaun.cz/nasi-klauni.

PŘEDSTAVUJEME VÁM
Jaroslav Vašut – MUDr. Voháňka Bedřich
Jaroslav Vašut - Pracoval jsem jako zámečník, pracovník racionalizace práce, pedagog na střední škole, živnostník, majitel firmy,
učitel na ZUŠ, pomocný pracovník v neziskové organizaci a klaun.
Proč jsem Zdravotním klaunem a co mě na tom baví

Před

Vždy jsem měl velké štěstí na lidi a okolnosti. Bylo tomu tak i v roce
2001, kdy Gary Edwards hledal klauny, kteří by navštěvovali děti
v nemocnicích. Tehdy jsem netušil, jak velký význam pro mě toto
setkání s Garym a nově vznikající organizací Zdravotní klaun bude
mít. Stal jsem se profesionálem a zcela té práci propadl.
V současné době nejvíc žiju naším programem NOS! Je to přímo
ukázkový příklad toho, že má moje práce smysl. Strach, napětí
a nervozita rodičů i dětí, čekajících v nemocnici na operaci, jsou
patrné a pochopitelné. A v tuto chvíli nastupuje MUDr. Voháňka
Bedřich, který na nic nedbá a několik hodin prochází pokoje, vítá
nově příchozí, zdraví se s těmi, jež zná, hraje na ukulele, občas trousí bubliny, kouzlí, diskutuje o životně důležitých tématech (např. že
samec od ovce je ovec) a hlavně nevynechává ani rodiče a personál.

PO

Ve chvíli, kdy děti vidí, že se ten velký a důležitý pan primář, který je
před chvílí vyšetřoval, zastaví a zasalutuje lehce bláznivému MUDr.
Voháňkovi, pochopí, že je vše v pořádku .

Pomáhejte nemocným dětem pravidelným měsíčním příspěvkem.
Děkujeme!
Zdravotní klaun, o.p.s. je zavedená nezisková organizace, která již od roku 2001 přináší
pravidelně smích a radost do 71 dětských nemocnic a zařízení pro seniory.
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