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Boravak u bolnici djetetu učiniti što ugodnijim i sa što manje
stresa

Nakon što je INA novogradiškoj bolnici darivala računala, a skupina poduzetnika
novogradiškog kraja televizore za Odjel pedijatrije, na taj je odjel došla i donacija Kauflanda u
iznosu od 10.000 kuna. Hvale su vrijedne i raduju obnove bolničkih odjela, među kojima je i
Odjel pedijatrije. Čini se da upravo taj odjel kod građama izaziva, rekli bi posebnu empatiju, jer
se tu liječe djeca i tinejdžeri. Razlozi su to za kratak razgovor s ravnateljem Josipom
Kolodziejem. Dr. med. i voditeljicom Odjela pedijatrije Dubravkom Klobučar, dr. med. o obnovi
tog odjela, povratku u obnovljeni prostor i opremljenosti.

Spomenute donacije, ali i pomoć jedinica lokalne samouprave važan su doprinos
podizanju kvalitete zdravstvenih usluga i uvjeta rada. Je li to znak da je zajednica više
osviještena da zajedno ipak možemo više i bolje doprijeti u zaštiti zdravlja?

-Kada ljudi uoče da se trudimo i idemo naprijed onda osjete potrebu da u tomu sudjeluju i
pomognu. Za obnovu pedijatrije su pomogle i jedinice lokalne samouprave, Grad Nova
Gradiška sa 100.000 kuna i općine novogradiškog kraja, svaka sa po 50.000 kuna. Značajan je
to doprinos u obnovi ovog odjela bez kojega drugu fazu, dakle završetak obnove, ne bismo
mogli ostvariti. Županija je također sudjelovala u ovim našim projektima značajnim sredstvima i
sve radove, kojih je doista bilo puno, su nam dali oko 200.000 kuna - rekao je dr. Josip
Kolodziej.

Ukupna vrijednost radova obnove pedijatrije je blizu 3 milijuna kuna, a izvori financiranja su
najvećim dijelom EU fondovi, dijelom Ministarstvo za regionalni razvoj i Ministarstvo
graditeljstva preko energetske obnove.
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Zadovoljna je i Dubravka Klobučar, voditeljica Odjela pedijatrije

-Nakon sedam godina smo dočekali da ponovno dođemo u svoj stari-novi, obnovljeni prostor.
Projekti obnove Pedijatrije su započeti još 2012. godine. Bili smo strpljivi i dočekali predivan
prostor napravljen po svim mjerilima suvremene arhitekture i ono što je najvažnije, funkcionalan
je.

S obzirom da se na pedijatriji liječe djeca od rođenja do 18-te godine života moramo imati i sobe
za dojenčad, imamo ih dvije sa malim krevetićima, sa bebitermom, imamo dvije sobe za veliku
djecu i jednu sobu za invalide. Po novim standardima moramo imati i apartman kojega koriste
roditelji koji žele ostati uz svoje dijete, naravno uz plaćanje i uz sve obroke u bolnici. Prije
nekoliko tjedana nabavili smo i tri fotelje na rasklapanje tako da majke koje žele sa svojom
djecom biti ovdje 24 sata, a da ne plaćaju apartman, to sada mogu. To olakšava svima,
posebno liječenje djeteta, naravno i financijski je lakše.

Kakva je dijagnostička opremljenost Pedijatrije?

-Sada je puno bolja. Svih ovih godina smo se bazirali na to da zadržimo ljude, da skupimo
novce za obnovu prostora, ali za dobro funkcioniranje svakog odjela pa tako i Odjela za
pedijatriju neophodna je i suvremena medicinska oprema. Zadnjih nekoliko godina dobili smo i
donacije, a nešto nabavili i iz vlastitog poslovanja. Ova današnja donacija bit će upotrijebljena
za nabavku monitora vitalnih funkcija, dakle za praćenje vitalnih parametara: krvnog tlaka,
saturacije pulsa malom i većem djetetu.

Postoji li mogućnost smještaja za prijevremeno rođenu djecu?

-U rodilištu imamo inkubator, na Odjelu nemamo. Dakle, sva djeca koja su rođena prije
vremena, a visoke su gestacijske dobi i ne zahtijevaju premještaj u ustanovu više kategorije,
mogu se kvalitetno zbrinuti u našoj ustanovi.
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Što nedostaje?

-Ovoga trenutka liječnika i medicinskih sestara na Odjelu ima dovoljno, a što se tiče medicinske
opreme uvijek želimo još i uvijek ćemo se boriti da ne zaostajemo za drugim ustanovama u RH
kako bi naša djeca dobila kvalitetnu zdravstvenu skrb. Smatramo da dostupnost zdravstvene
zaštite mora biti svima ista, u svakom djelu Hrvatske.

Rodilište ima status „prijatelja djece“, a Odjel pedijatrije?

-Rodilište je „prijatelj djece“, a ići ćemo i u akciju kako bi i dječji odjel dobio status prijatelja
djece. Do sada nismo imali prostor i nismo mogli zadovoljiti ni osnovne kriterije.

Što uopće znači Odjel prijatelj djece?

-Nastojimo a se djeci svi oni bolni postupci, koji se provode u cilju dijagnostičkih i terapijskih
postupaka maksimalno olakšaju. Bol se ne može nikada umanjiti 100 posto, ali se može se
ublažiti. Boravak u bolnici djetetu treba učiniti što ugodnijim, sa što manje stresa kako bolnicu
ne bi doživljavali kao mjesto koje povezuju sa bolešću, nego kao jednu ustanovu, odnosno
odjel, u kojega će doći bolesni, a izaći zdravi. Tome svakako mogu doprinijeti udruge, volonteri
i škole. Odjel pedijatrije ima odličnu suradnju sa novogradiškim Društvom naša djeca, kao i OŠ
„Mato Lovrak“i upravo ta djeca pripreme različite sadržaje kojima razvesele male pacijente i
učine im boravak u bolnici vedrijim - istaknula je Dubravka Klobučar.
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