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Latvijas Dakteriem Klauniem medicīnas klaunādē jauni izaicinājumi 

 
Iespēja iepazīties ar citu valstu medicīnas klaunādes pieredzi un dalīties savējā, kā organizēt 

Dakteru Klaunu darbu slimnīcā, saprast, kā efektīvāk sadarboties ar slimnīcas personālu, sniegt 

mērķtiecīgu palīdzību bērniem un viņu vecākiem mazo pacientu atveseļošanās procesā bija 

svarīgākais biedrības “Dr. Klauns” pirmo reizi organizētajā starptautiskajā seminārā Bērnu 

klīniskajā universitātes slimnīcā, Rīgā.   

 

Vērtīgajā pieredzē ar kolēģiem dalījās gan medicīnas klaunādes aizsācēji Portugālē, Izraēlā, gan ārsti, 
kuri ikdienā sadarbojas ar Dakteriem Klauniem, gan paši mazo pacientu labākie draugi no Francijas, 
Itālijas un Krievijas.  Kolēģu pozitīvās atsauksmes liecina, ka pasaules medicīnas klaunādes 
organizācijas Latvijas biedrības “Dr. Klauns” darbu augstu novērtē - uzteikta gan aizvadītā 
starptautiskā semināra veiksmīga norise un augstais organizētības līmenis, gan viesmīlība un 
sastapto cilvēku pozitīvā attieksme pret Dakteru Klaunu darbu. 
 
 “Mums ir svarīgi uzturēt kontaktus un mācīties no pieredzējušām, ilgi pastāvošām un sevi ilggadējā 
darbā pierādījušām pasaules Dakteru Klaunu organizācijām. Vairāku no tām stāžs sasniedzis jau 15 
gadus un vairāk. Starptautiskajā seminārā Rīgā piedzīvotais apliecina, ka mēs kā biedrība kopā ar 
mūsu Dakteriem Klauniem savā darbā un izaugsmē esam uz pareizā ceļa, bet, protams, mums 
jāturpina mācīties un attīstīties. Nākotnē noteikti turpināsim šādu starptautisku sadarbību, jo 
tādējādi speram lielu soli pretī augstākai profesionalitātei, kas mūsu darbā ir īpaši nozīmīga. Lai arī 
Latvijas biedrība “Dr. Klauns” ir salīdzinoši jauna, jau sākotnēji cenšamies pieiet rūpīgi šīs profesijas 
izveidei, un mūsu mērķis ir profesionāli sagatavoti speciālisti – Dakteri Klauni, kas spēs sniegt 
palīdzību, atbalstu visdažādākajās situācijās gan mazajiem pacientiem, gan vecākiem, gan arī 
personālam. Viens no mūsu mērķiem ir iestāties Starptautiskajā medicīnas klaunādes asociācijā,” 
atklāj biedrības “Dr. Klauns” vadītāja Marianna Milovska. 
 

Viens no aizvadītā semināra vieslektoriem Dr. Guillaume Mortamet (.... ) no Francijas ir ārsts vienā 

no Parīzes slimnīcas intensīvās terapijas nodaļām, kurā mediķu darbā vairākus gadus palīdz Dakteri 

Klauni. Viņš ir arī veicis nozīmīgu pētījumu par Dakteru Klaunu lomu tieši intensīvajā terapijā. Dr. 

Guillaume Mortamet labprāt dalījās savā darba pieredzē ar BKUS pediatrijas klīnikas ārstiem, kā viņš 

ikdienā Intensīvās terapijas nodaļā sadarbojas ar Dakteriem Klauniem. Sasniegtie rezultāti ir tik 

pārliecinoši, ka īsā laikā vairākās Francijas slimnīcās Dakteri Klauni kļuva par intensīvās terapijas 

nodaļu personāla neatņemamu sastāvdaļu. Dr. Guillaume Mortamet apstiprināja, ka tieši cieša 

sadarbība ar Dakteriem Klauniem atvieglo ārstu darbu, palīdz vecākiem tikt galā ar stresu ļoti smagās 

situācijās, kopā ar mazo pacientu izdzīvot kritiskākos brīžus. 

 



 

 

Turklāt biedrība “Dr. Klauns” sākusi sarunas par kopīgiem pētījumiem ar pediatrijas klīnikas ārstiem 
un studentiem, jo daudzi Rīgas Stradiņa universitātes studenti ir ieinteresēti veikt pētījumus par 
Dakteru Klaunu darbu un to ietekmi uz mazo pacientu atveseļošanos. 
 

Biedrības “Dr. Klauns” starptautiskās apmācības Rīgā atbalstīja Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, 

Izraēlas vēstniecība, Francijas vēstniecība, savukārt ārzemju viesus ar sirsnību uzņēma viesnīcas 

„Monika” un „Neiburgs”, kafejnīca “Pasēdēt”.  
 

 “Dr. Klauns” ir sabiedriska labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2012. gada un kuras pārstāvji – 28 

profesionāli medicīnas klauni – dodas uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un citām slimnīcām Latvijā, lai 

psiholoģiski palīdzētu bērniem, atvieglojot mazo pacientu ikdienu, kamēr tie uzturas slimnīcā. Dakteru Klaunu 

projektu biedrība “Dr. Klauns” īsteno sadarbībā ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un ar Izraēlas 

vēstniecības, Latvijā vadošā piena pārstrādes uzņēmuma “Food Union” un Pētera Avena labdarības fonda 

“Paaudze” atbalstu.  

Papildu informācijai: 

Marianna Milovska,  

biedrības Dr.Klauns vadītāja Marianna Milovska 

29259971, marianna.milovska@gmail.com 

https://www.facebook.com/drklaunsh/wfacebk.com/drklauns 
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