Mały plac zabaw i kącik do
odpoczynku.
Strefa
dla
rodziców i dzieci w płockim
szpitalu [FOTO]
Dziecko, które przebywa w szpitalu razem ze swoim opiekunem,
nie tylko lepiej znosi chorobę i zabiegi medyczne, lecz
przede wszystkim statystycznie jego pobyt w szpitalu skraca
się nawet do 30 procent. Obecność rodziców z dzieckiem
podczas choroby zmniejsza traumę, a współpraca małego
pacjenta z personelem medycznym jest zdecydowanie lepsza,
dlatego kolejny polski szpital zostanie objęty programem
„Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom”. Tym razem jest to
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka.
W lipcu tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy z 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta. Oznacza to, że od tej pory szpitale nie mogą żądać
od rodziców dodatkowych opłat za pobyt z dzieckiem, a przede
wszystkim zobowiązane są do zapewnienia opiekunom godziwych
warunków podczas hospitalizacji podopiecznego. To z jednej
strony wspaniała wiadomość dla małych pacjentów i ich
opiekunów z drugiej zaś realny problem organizacyjnofinansowy szpitali. Tu z pomocą przychodzi Budimex, który od
6 lat w ramach Programu „Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom” w
szpitalach w całej Polsce tworzy te wyjątkowe miejsca.
– W Strefach Rodzica najmłodsi pacjenci i ich rodzice mogą
odpocząć od szpitalnej rutyny oraz pobawić się w bezpiecznej
i specjalnie zaprojektowanej do tego celu przestrzeni.
Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci to priorytet w działaniach
społecznych naszej firmy. Od 2013 stworzyliśmy w polskich
szpitalach 31 Stref Rodzica, a każda ze zrealizowanych
przestrzeni jest inna, odpowiadająca na indywidualne

potrzeby szpitala – podkreśla Katarzyna Wójcik, ekspert ds.
komunikacji w Budimeksie.
Ostatnia w tym roku, a za razem wyjątkowa, mikołajkowa
Strefa Rodzica powstanie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w
Płocku. W ogólnodostępnej przestrzeni znajdującej się przed
oddziałem dziecięcym i poszpitalną przychodnią pediatryczną
powstanie miejsce do zabawy i spotkań z rodziną. Na ponad 50
m2 powierzchni staną kanapy, powstanie domek na drzewie i
mała czytelnia.
Prace w płockim szpitalu rozpoczną się pod koniec listopada.
Otwarcie Strefy Rodzica przewidziane jest na początek
grudnia tego roku.

Fot. Materiały prasowe.

