Léčebná síla humoru, účinné faktory zdravotní klauniády, zdravotní klaun jako liminální postava v nemocnici,
to jsou témata, která mě jako výzkumníka zajímají. Na poli vědeckém si kladu exaktní otázky a zkouším na ně
nacházet odpovědi. Ale v nemocnici je všechno mnohem prostší, rychlejší, není příliš času klást si otázky, je čas
přinést svěží vítr do míst, kde bydlí smutek a nuda. V nemocnici má klaun jiné otázky v očích: Jsem trapný?
Zase jsem to pokazil? Jsi tu se mnou rád? Pacient nemusí odpovídat, to se prostě pozná, začne se smát.
Svým smíchem sděluje, ano, jsi trapný, pokazil si to a já se ti můžu zasmát, protože jsi klaun. Jestliže akceptuješ
můj smích, byť se směji Tobě, pak tu jsem s Tebou rád. A když jsem tu rád, možná mám větší chuť žít.
Co to vlastně zdravotní klaun, doktor klaun či klinický klaun je? Jedná se o „prostředek, který napomáhá
ke zlepšení fyzického a psychického zdraví pacientů a zlepšení kvality života, pacientů, rodině pacienty
a zdravotnického personálu, který je s nimi v neustálém kontaktu“ 1. Vydává se za doktora či zdravotní sestru,
je to autorita a kapacita, jak se patří. V jeho práci však naráží na spoustu problémů a překážek, které řeší
po svém, jaksi hloupě, neefektivně, nesystematicky. On ten pan doktor je totiž taky člověk, byť ho od pacienta
dělí jedna někdy větší, jindy docela malá propast, totiž bílý plášť.
Každé nemocné dítě se chce zbavit své nemoci, která ho otravuje, odděluje ho od rodiny, domova, přátel,
osobních věcí a soukromí. Zdravotní klaun toto dítě nezbaví nemoci, ale přinese mu něco málo zdraví,
něco málo života.
Více informací, fotek a videí je k nahlédnutí na webových stránkách www.zdravotniklaun.cz
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