TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze 8. listopadu 2013

PACIENTI MOHOU BĚHEM OŠETŘENÍ U LÉKAŘE NECHAT DĚTI
V DĚTSKÉM KOUTKU
V pátek 8. listopadu byl na Fakultní poliklinice Všeobecné fakultní nemocnice
V Praze na Karlově náměstí slavnostně zahájen provoz dětského koutku pro děti
pacientů. Vybudování tohoto zařízení iniciovala obecně prospěšná společnost
Dialog Jessenius a Projekt 35, pro kterou uspořádala na jaře finanční sbírku ve
svých prodejnách společnost Marks&Spencer.
„Na počátku byla snaha pomoci onkologickým pacientkám a usnadnit jim těžkou situaci,
do níž se díky závažnému onemocnění dostaly,“ přibližuje původní záměr Petra Tesařová,
předsedkyně správní rady Dialogu Jessenius o.p.s., která se zaměřuje na projekty spojené
s prevencí onkologických onemocnění a edukaci pacientů.
„Postupně byl původní záměr rozšířen o myšlenku zpřístupnit tuto službu všem pacientům,
bez ohledu na povahu jejich léčby či onemocnění,“ uvádí Jan Bříza, zástupce ředitelky
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Dětský koutek zajištuje krátkodobou péči o děti
po dobu, kdy je rodič u lékaře. Hodinová sazba činí 35 Kč,“ doplňuje Zuzana Janoušková,
ředitelka Školky ve VFN.
Nově otevřený dětský koutek se nachází ve Fakultní poliklinice VFN, v budově A ve 2.
patře a k dispozici je ve všední dny od 8:00 do 14:00 hodin.
Prostředky na jeho vybudování a provoz shromáždila společnost Marks & Spencer, která v
rámci plnění Plánu A a projektu "Děláme správnou věc" uspořádala na jaře ve svých
prodejnách finanční sbírku. „Jsme velice hrdí, že jsme pomohli vybudovat místo, kde se
bude dětem líbit a bude o ně dobře postaráno během doby, kterou musí jejich maminky
trávit v nemocnici. Na sbírce se podíleli naši zaměstnanci, obchodní partneři a zákazníci a
všem patří velké poděkování,“ uvádí Helena Vyhnánková, PR & Marketing manager
Marks & Spencer.
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DIALOG JESSENIUS o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost
široké veřejnosti o závažných onemocněních, jejich průběhu a léčbě a tím zlepšit komunikaci mezi
zdravotníky a pacienty i mezi pacienty a rodinnými příslušníky.
K hlavním projektům patří publikace edukativních DVD pod souhrnným názvem Průvodci
onemocněním, která mají pomoci pacientům s onkologickým onemocněním překonávat těžkou
životní situaci a připravit je na to, co je při léčbě čeká. Nová kampaň Ruce na prsa se zaměřuje
na osvětu, prevenci a motivaci veřejnosti k zodpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví a životu.
V rámci dalšího projektu “Můžu ti pomoct?” podporuje Dialog Jessenius již třetím rokem
volnočasové aktivity středoškoláků prostřednictvím tzv. Studentských akademií.
Více informací o aktivitách obecně prospěšné společnosti www.dialog-jessenius.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze:
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je jedním z největších českých zdravotnických zařízení,
které poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou,
ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým. Ve VFN je ročně hospitalizováno v průměru
60.000 pacientů, je provedeno více než 2,5 mil. ambulantních ošetření a přes 6 mil. laboratorních
vyšetření. Úzce spolupracuje s 1. lékařskou fakultou UK. VFN je nemocnicí s nejdelší tradicí
akademické medicíny a je největším výzkumným medicínským pracovištěm v republice.

Projekt 35
je speciálním programem, který připravila skupina odborníků Onkologické kliniky Všeobecné
fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze a Masarykova onkologického ústavu v Brně pro skupinu
mladých žen ve věku do 35 let, které onemocněly karcinomem prsu. Na projektu se dále podílí
Institut biostatiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a
občanské sdružení PROJEKT 35.

Kontakt pro média:
Kateřina Martykánová
PR manager Dialog Jessenius o.p.s.
tel: 602 576 870, 608 232 353
katerina.martykanova@dialog-jessenius.cz
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