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Pacienti dialýzy v Partizánskom sa budú starať o svoje stromy
Komunitný život pacientov a starosť o spoločné veci môže nahradiť psychológa
Partizánske, 9. septembra 2015: Pacienti dialyzačného strediska B. Braun Avitum v Partizánskom majú
svoje stromy, o ktoré sa môžu pri každej návšteve strediska starať. Akcia pod názvom „Poďme spolu zasadiť
strom“ organizovaná spoločnosťou B. Braun, nadáciou Ekopolis, spoločnosťou Polystar a ekologickou
organizáciou Čmeliak, má za cieľ pacientom spríjemniť rutinné návštevy dialýzy. „Sadenie stromov je už
štvorročná tradícia. Každoročne vyberieme niekoľko dialyzačných stredísk v Česku i na Slovensku a
v ich blízkosti spolu s našimi pacientmi vysádzame urastené stromy,“ hovorí Martin Kuncek, riaditeľ
a konateľ siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum CZ/SK.
Na akcii „Poďme spolu zasadiť strom“ sa v stredu 9. septembra 2015 zúčastnili pred dialyzačným strediskom
v Partizánskom v areáli Novej nemocnice na 2 desiatky pacientov. Spoločnými silami s vedúcou lekárkou
strediska MUDr. Jankou Šiškovou, prednostkou MsÚ Partizánske Ing. Dášou Jakubíkovovou, náměstkem
LPS a primárem

OAIM MUDr. Gabrielem Krbušíkem a koordinátorem internetové dokumentace

a

marketingu Martinem Mariani z Nemocnice na okraji mesta zasadili dva približne dvojročné a takmer
dvojmetrové stromy druhu Katalpa bignonioides a jeden strom Sakura Kiku Shidare. Zároveň všetci pacienti
dostali ako darček kanvičky, ktorými budú stromy zalievať. „Na dialýzu dochádzam 3-krát týždenne už 15
rokov. Každá moja návšteva trvá zhruba 5 hodín. Aj keď sa o mňa vždy sestričky aj lekári starajú
vzorne, nemôžem povedať, že sa na dialýzu teším. Teraz mám ale dôvod. Budem zalievať stromy
a pozorovať, ako sa im darí,“ hovorí na nápad pacientka Iveta Kutišová. Súčasťou pravidelnej dialýzy je
aj citlivý prístup a často nahrádzame aj psychológov. „Toto je moment, na ktorý sa pri návšteve dialýzy
skutočne môžu tešiť. Tiež pri dialýze rozhodne platí príslovie veselá myseľ, pol zdravia,“ komentuje
ojedinelú aktivitu hlavná lekárka dialýzy MUDr. Janka Šišková.
Veríme, že za to, čo nám príroda dáva, je nutné sa odplatiť
Partnerom slovenského vysádzania je spoločnosť Polystar SK, nadácia Ekopolis a ekologická organizácia
Čmeliak. „Myslím, že presne takéto akcie je potrebné podporovať. Naša spoločnosť je silno
environmentálne orientovaná. Aj preto pri zneškodňovaní nebezpečných odpadov používame len ten
najšetrnejší spôsob. Veríme, že za to, čo nám príroda dáva, je nutné sa odplatiť,“ komentuje projekt
Martin Starzyk, konateľ spoločnosti Polystar SK. Prepojenie sadenia stromov s dlhodobo chorými pacientmi
a využitie komunitného života pacientov ako psychoterapiu považuje za užitočné aj nadácia Ekopolis. „Je to
navyše dôkaz vyspelej občianskej spoločnosti, o ktorej rozvoj sa Ekopolis aj B. Braun dlhodobo
usilujú,“ hovorí zástupce nadácie Ekopolis Eva Ščepková.
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Spoločnosť B. Braun sa myšlienkou zasadenia stromov inšpirovala u svojho odborného partnera ekologickej
spoločnosti Čmeliak. „Strom je základom väčšiny ekosystémov. My sme ich vysadili už vyše pol
milióna a každý ďalší zasadený má svoj veľký význam. Ak sa B. Braunovi podarí týmto spôsobom
pokračovať aj v priestore ostatných dialýz, bude to impulz aj pre ďalšie korporácie,“ hovorí Petr
Pavelčík z organizáce Čmeliak.
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Koncern B. Braun pôsobí na celosvetovom trhu vyše 175 rokov a dnes patrí k najväčším výrobcom zdravotníckych produktov na svete. Hlavné
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