
Az életöröm fontossága a gyógyításban, az életminőség javítása 

A 25. éves Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány szakmai napja 

2022. október 14. 

  

9:30 – 10:00 Érkezés, regisztráció 
 

10:00 – 11:00 Megnyitó  
A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány bemutatkozása 
A bohócdoktori munka szakmai háttere és metodológiája 
 

11:15 – 13:15 Bohócdoktori vizitek a kórházban – a humor szerepe a gyógyításban    
 
A Piros Orr bohócdoktorok 25 éve látogatják a gyerekkórházakat. Látogatásuk alkalmával közös játékra invitálják a gyerekeket, hogy 
megerősítsék őket abban, hogy betegségük ellenére ők gyerekek, akik számára legfontosabb a játék.  
Hogyan segítenek a bohócdoktorok a kórházi atmoszféra megváltoztatásában? Milyen nehézségeket okoz a tartós kórházi kezelés? 
Hogyan oldják az izolációt a rendszeres kórházi vizitek és milyen szerepük lehet a hospitalizálódás kezelésében?  
A beszélgetések során ezekre a kérdésekre keressük a választ.  

 

• A kórházi vizitek hatása, szerepe a feszültség csökkentésében  
Maggie Rössler – RNI Kutatásért felelős Vezető 

Maggie Rössler a Red Noses International Vezető Kutatója mutatja be azokat a kutatási eredményeket, amelyek 
bizonyítják, hogy a bohócdoktorok milyen hatást gyakorolnak a gyermekekre a kórházi vizitek során; milyen hatással 
vannak a mentális és pszihikai egészségükre. 

 

• A nevetés szerepe a gyógyulásban  
Dr. Tóth-Heyn Péter - SE. I. sz. Gyermekklinka  

 

• Bemutatkozik a „Holnemvolt” projekt  
Bakos Éva, Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy...két...há...négy bohócdoktor, akik felkerekedtek, hogy esti  meséket vigyenek  
kórházban bent alvó  gyerekeknek. Mert hiszik, hogy az esti mese akkor is jó, akkor is jár, akkor is kell. Bemutatkozik a 
Holnemvolt Projekt: képek, videók, vendégek, kérdezz- felelek. Mikor vége, fuss el véle, csomót kötünk a végére.. 

 
 
 



A beszélgetés meghívott vendégei: 

• Dr. Tóth-Heyn Péter – SE. I. sz. Gyermekklinka 

• Simóka Nóra - GOKVI 

• Dr. Péter György – Heim Pál Gyermekkórház 
 

11:15 – 13:15 Bohócdoktorok az idős gondozásban – a humor szerepe az életminőség javításában  
A ClowNexus Demencia projekt    
 
Bohóc az idősek otthonában - nem vicc! A bohócdoktorok helye az idősellátásban a témája ennek a blokknak, amelyben kitérünk az 
idősotthonokban történő rendszeres vizitekre, és bemutatjuk egy kimondottan nekik szánt projektünket, a Napfény Hotelt. A 
demenciával élő idősekre fókuszákó Clown Nexus program kapcsán beszélünk ennek a speciális csoportnak a bohóccal való 
találkozásáról, ennek kihívásairól, tapasztalatairól.   

 

• Bemutatkozik a „Napfény Hotel” projekt  
Hollósi Orsolya – Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány  
Gálffi Brigitta – Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona, Pécs 

• ClowNexus projekt, Demenciával élő idősek  
Kiss Andrea – Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány 

 
A beszélgetés meghívott vendégei:  

• Balikó Helga – Szent Lőrinc Gondozóotthon, Pécs 

• Cseke Enikő – Idősek Református Szeretetotthona, Leányfalu 

• Domokos Andrea – Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Budapest 
 

14:15 – 16:15 Bohócdoktorok a vizsgálatoknál és a műtéti előkészületeknél – együttműködés az egészségügyi dolgozókkal 
 
Hogy fér meg egymás mellett a humor és a koncentrált figyelem? Intenzív Mosoly programunkban a bohócdoktorok a nővérekkel és 
az orvosokkal együttműködve dolgoznak a kezelőben a vizsgálatok és beavatkozások alatt, illetve a műtétek előkészületeinél. 
Segítenek a bizalom kialakításában és elterelik a gyerekek figyelmét a vizsgálatokról, beavatkozásokról. Hogyan segítik elő a 
bohócdoktorok, hogy a gyerekek és a szülők is együttműködőbbé váljanak? Miért fontos a szorongás és a stressz oldása a műtét előtti 
órákban? Milyen további lehetőségek vannak az együttműködésben? Ezeket a kérdéseket járjuk körül azokkal a szakértőkkel, akikkel 
ebben a programban együtt dolgozunk.  
 

• Bemutatkozik az „Intenzív Mosoly” program  
Gelencsér Tünde – Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány 

 
 
 



A beszélgetés meghívott vendégei: 

• Hajas-Viniczai Melitta - GOKVI 

• Dr. Kiss Éva - GOKVI 

• Sebők Ibolya – Bethesda Gyermekkórház 

• Filler-Rácz Gabriella 
 

14:15 – 16:15 Bohócdoktorok a gyógypedagógiai intézményekben – kommunikáció művészeti eszközök segítségével  
A ClowNexus ASD projekt 
 

• Bemutatkozik a „ZeneKaraván” projekt 
A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány bohócdoktorai 2014. óta látogatják a speciális törődést igénylő gyerekeket. A 
Zenekaraván program egy zártkörű színházi előadás; gyógypedagógusok, pszichológusok, és színházi szakemberek által 
kifejlesztett program sérült, halmozottan sérült, SNI és Autizmus Spektrum Zavarban (ASD) érintett gyermekek részére. 

 

• ClowNexus projekt, ASD – Gerle Andrea, Mangold Roland – Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány 
bohócdoktorai 2020. óta a ClowNexus projekt keretében szakértőkkel és gyógypedagógusokkal együttműködve keresi annak 
a lehetőségét, hogy művészeti ezközeinkkel, érzékelés élményén keresztül speciális programot alkossunk az autizmus 
spektrum zavarban (ASD) érintett gyerekek részére. 

 

• Bemutatkozik a „MeglePető” projekt – Vági Zsuzsa 
A Pető Intézetben különlegesen érzékeny gyerekekkel találkozunk, akik emberpróbáló nehézségeiket nap mint nap elbűvölő 
helytállással győzik le. Játékainkkal, tréfáinkkal, bohóc-meséinkkel az ő életerejüket támogatjuk, s közben mi magunk is 
fürdünk konduktoraik szeretetteljes közegében. Videón és élőben is megtapasztalhatjátok, hogyan folyik a munka, és nyugi! 
-, mai mesénket a gyerekeknek nem így játsszuk.     

 
A beszélgetés meghívott vendégei:  

• Szabóné Torda Csilla – Pápay Ágoston Készségfejlesztő Iskola 

• Rácz Hajnalka, Egyed Barbara – Prizma EGYMI 

• Trexler Erik – Bliss Alapítvány 
 

11:15-12:10 
12:15-13:10 
14:15-15:10 
 

Humor workshop  
Ki ne szeretne lazítani, kiengedni a gőzt, felszabadultan kacagni, őszintén nevetni, kapcsolódni másokhoz és saját magához, egy 
kicsit odakint felejteni a külvilágot, rövid időre gyerekként játszani újra, örülni a sikernek, de ünnepelni a hibát is? Ezzel az 1 órás 
együttléttel mindezekre szeretnénk lehetőséget teremteni a résztvevőknek közös játékokon keresztül. Szóval: “Akarsz-e játszani?” 
Ha igen, itt a helyed! 
 

 


