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Malí pacienti sa budú liečiť v zdravšom prostredí
Spoločnosť Saint-Gobain sa zapojila do významného projektu, ktorý sa snaží
pomôcť malým deťom s rakovinou. Komplexné prebudovanie priestorov detskej
onkológie v Bratislave má zvýšiť kvalitu vnútorného prostredia a nastaviť Multi
Comfort ako štandard.
Kompletnú modernizáciu lôžkovej časti realizovala nezisková organizácia Deťom
s rakovinou v spolupráci s Klinikou detskej hematológie a onkológie a Národným
ústavom detských chorôb Bratislava. Na rekonštrukciu prispel štát, firmy aj súkromné
osoby a medzi partnerov sa zaradila aj spoločnosť Saint-Gobain.
Zmeny boli na jednej strane estetické, ale zároveň sú všetky najmä funkčné.
„V kombinácii ponúknutých riešení ide v Saint-Gobain o prvé zapojenie sa do projektu
tohto typu v oblasti zdravotníckych zariadení, v ktorom sa snažíme presadiť Multi
Comfort ako štandard. Dôkladne sme preto zvážili výber materiálov, aby výsledkom
našej práce bolo prostredie optimálne z hľadiska tepelného komfortu, akustiky,
svetelnosti aj čistoty a kvality vzduchu,“ hovorí Miroslav Zliechovec zo skupiny SaintGobain, ktorá sa významne podieľala na modernizácii priestorov detského oddelenia.
Vysoké požiadavky na čistotu priestorov boli hlavne v novej miestnosti na drobné
operačné zákroky. K splneniu náročných hygienických štandardov a prísnych noriem
prispelo svojimi riešeniami viacero divízií zo skupiny Saint-Gobain, či už ide o
vysokopevnostné deliace priečky Habito od RIGIPSU vyplnené akustickou izoláciou
ISOVER, špeciálne nivelačné hmoty od spoločnosti WEBER, zdravú alternatívu
sadrových stierok a omietok značky RIGIPS alebo akustické stropné panely od
ECOPHONU, ktoré prispievajú k zlepšeniu zrozumiteľnosti reči a znižovaniu hluku
v miestnosti. Vedecké štúdie napríklad dokázali, že v prostredí, ktoré je optimálne
navrhnuté z akustického, tepelného aj svetelného hľadiska a sú splnené zvýšené
požiadavky na kvalitu vzduchu, dochádza k zníženiu miery stresu a pacienti sa rýchlejšie
uzdravujú.
Okrem dispozičných zmien sa v rekonštruovanom krídle detskej onkológie inštalovala
vzduchotechnika a kompletne menila vnútorná fasáda, okná aj podlahy. Už počas

samotnej rekonštrukcie odborníci merali parametre, ktoré hovoria o kvalite vnútorného
prostredia – či je dostatočný prísun denného svetla, či je splnená prípustná rýchlosť
prúdenia vzduchu, aká je teplota vzduchu a relatívna vlhkosť, aké je množstvo
prachových častíc a hodnoty hluku. Ďalšie meranie prebehne po nasťahovaní do
priestorov a porovná sa s nameranými hodnotami v pôvodnej časti bez rekonštrukcie.
Alexander Prizemin, marketingový riaditeľ spoločnosti ISOVER dopĺňa: „Okrem
exaktného merania sa kvalita vnútorného prostredia dá zmerať aj dobrým pocitom toho,
kto sa v ňom nachádza, a to by mal mať na pamäti každý, kto stavia či prerába. O to viac
nás teší, že sme mohli pomôcť práve tým najmenším pacientom a prispieť k tomu, aby
sa počas liečby cítili dobre a trávili čas v príjemnom, no najmä zdraviu prospešnom
prostredí.“
Na zrekonštruovanom oddelení by sa pacienti mohli začať liečiť už v marci.
O skupine Saint-Gobain
Saint-Gobain navrhuje, vyrába a distribuuje materiály a riešenia, ktoré sú kľúčovou zložkou
pohodlia každého z nás a budúcnosti všetkých. Nájdete ich všade v našich obydliach a v našom
každodennom živote: v budovách, doprave, infraštruktúre a v mnohých priemyselných
aplikáciách. Poskytujú komfort, výkon a bezpečnosť pri riešení problémov udržateľnej výstavby,
efektívneho využívania zdrojov a zmeny klímy. Už ôsmy rok za sebou bola Skupina SaintGobain zaradená medzi 100 najviac inovatívnych spoločností a inštitúcii sveta, a to na základe
hodnotenia Clarivate Analytics’ “Top 100 Global Innovators”.
Na Slovensku pôsobí Skupina Saint-Gobain už od roku 1995. Aktuálne do nej patrí 1 spoločnosť
spravujúca 4 výrobné závody, 7 značiek a viac ako 400 zamestnancov. Jej súčasťou sú divízie
ISOVER, RIGIPS, Glassolutions, Ecophon, Weber, Sekurit a PAM. Viac na stránke
https://www.saint-gobain.sk/.

