Tisková zpráva

Jičín, 1. 5. 2016

Zdravotní klauni navštívili LDN v Novém Bydžově, rozdávali radost a
smích
Ve středu 27. dubna v ranních hodinách bylo v Léčebně dlouhodobě nemocných v Novém
Bydžově veselo. Přijeli totiž zdravotní klauni, kteří rozdávali úsměvy na všechny strany a chtěli
tak alespoň na chvíli potěšit tamní pacienty. Projekt byl v novobydžovské nemocnici vůbec
poprvé.
„Bylo to nepřeberné množství emocí, živelný příliv humoru a smíchu a citlivý přístup k pacientům.
Klauni se snažili navázat kontakt s každým, kdo reagoval a chtěl se pobavit. Doslova protančili
všechny stanice LDN,“ popisuje svůj autentický zážitek vrchní sestra LDN Hana Nagyová. Klauni tak
pobavili nejen pacienty, ale i personál, se kterým společně zazpívali známé písničky. „Podařilo se
jim to nejdůležitější - dokázali u našich pacientů na sklonku života vykouzlit úsměv a za to jim patří
obrovský dík a uznání,“ dodává Nagyová.
Zdravotní klaun, o. p. s., je nezisková organizace s mezinárodní působností, která již od roku 2001
přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v
oblasti zdravotnictví. Přispívá tím ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu. V
současné době navštěvuje 86 zdravotních klaunů pravidelně 64 nemocnic a 7 domovů pro seniory.
V rámci oslav 15 let od svého založení se rozhodli oslavy pojmout trochu netradičně a pobavit ještě
více pacientů. Týmy zdravotních klaunů tak vyrazily do dalších 15 zdravotnických zařízení po celé
republice, které musejí jinak z kapacitních důvodů odmítat. Projekt Zdravotní klaun byl
v novobydžovské nemocnici proto zatím vůbec poprvé. „Jsme velmi rádi, že se nám povedlo
Zdravotní klauny do naší nemocnice pozvat. Abychom zpříjemnili našim pacientům pobyt u nás,
pořádáme pro ně i další aktivity. Je to například Vánoční troubení, které se koná koncem roku ve
spolupráci s dobrovolnými hasiči Nepolisy nebo vystoupení žáků LŠU z Nového Bydžova. Také
máme výbornou spolupráci s dobrovolníky, kteří nyní připravují pro pacienty víkendový program.
Nelze opomenout ani práci ergoterapeutky,“ přibližuje další aktivity pro klienty LDN hlavní sestra
Mgr. Monika Köstingerová. Všechny aktivity, které pacientům zpříjemní pobyt, nemocnice vítá a
podporuje.
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