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W
i ce pre zes Za rzą du fir my

Izo dom 2000 Pol ska Sp.

z o.o. Ja kub Wój cik or -

ga ni zu je ak cję po mo cy dla

szpi ta li wśród człon ków Pol skie go Kla -

stra Bu dow la ne go i Pol skiej Izby Bu -

dow nic twa (daw niej Pol ska Izba Prze -

my sło wo -Han dlo wa Bu dow nic twa).

Ro bo cza na zwa ak cji, to Bu dow la na
Daw ka Wspar cia. Jej ce lem jest zma -

po wa nie wy ro bów bu dow la nych, umie -

jęt no ści i pie nię dzy, któ ry mi fir my bu -

dow la ne mo gą wspie rać śro do wi sko

me dycz ne, np. dy rek to rów tech nicz nych

szpi ta li po wia to wych, sto ją cych obec -

nie przed wy jąt ko wo trud nym wy zwa -

niem do sto so wa nia i utrzy ma nia in fra -

struk tu ry szpi ta li do funk cjo no wa nia

w wa run kach epi de mio lo gicz nych.

Idea tej ini cja ty wy po ja wi ła się wśród

ab sol wen tów Le ader ship Aca de my for
Po land – szko ły dla osób z róż nych

branż zaj mu ją cych wy so kie sta no wi ska.

Do ini cja ty wy do łą czy ły też mię dzy na -

ro do we or ga ni za cje zrze sza ją ce wła ści -

cie li i pre ze sów firm YPO (Young Pre -

si dents Or ga ni sa tion) i EO (En tre pre neu -

rs Or ga ni sa tion). Po łą czy ło je po czu cie

od po wie dzial no ści i chęć nie sie nia mą -

drej po mo cy. Ko rzy sta jąc z za ple cza

prze szło dwu stu pre ze sów, dy rek to rów

i wła ści cie li firm oraz lu dzi z me diów,

kul tu ry, biz ne su, IT, sa mo rzą dów i śro -

do wi ska me dycz ne go po wo ła no gru py

ro bo cze do po mo cy szpi ta lom, a tak że

ds. po mo cy i do brych prak tyk są siedz -

kich, edu ka cji on li ne, czy wspar cia

instytucji pro du ku ją cych w Pol sce te sty.

Wszyst kie dzia ła nia pro wa dzo ne są pro

bo no. Jed ną z nich jest gru pa wspar cia
wie dzą i za so ba mi „bu dow la ny mi” ob -

sza rów, któ re mo gą te go po trze bo wać.

Izo dom, za dar mo, zbu do wał ścia ny

od dzie la ją ce stre fę ska żo ną od czy stej

w szpi ta lu po wia to wym w Zgie rzu (łódz -

kie), za mie nio nym na za kaź ny. Fir ma

mo gła to zro bić w sytuacji, gdy nie by ło

tam jesz cze pa cjen tów z po dej rze niem za -

ka że nia cho ro bą za kaź ną. W mo men cie,

gdy się po ja wią wszel kie pra ce bu dow la -

ne, czy re mon to we sta ją się nie moż li we,

po nie waż tyl ko per so nel me dycz ny ma

pra wo do stę pu do stref cho rych. W tej sy -

tu acji Izo dom opra co wał sys tem bu do wy

ścian dzia ło wych z wy ko rzy sta niem

kształ tek sza lun ko wych Izo dom, umoż li -

wia ją cy nie prze szko lo ne mu per so ne lo wi

me dycz ne mu sa mo dziel ne wy ko na nie

gro dzi i 24 mar ca br. bez płat nie do star -

czył 10 ścian do Szpi ta la Uni wer sy te tu

Ja giel loń skie go w Kra ko wie i do Szpi ta -

la w Zgie rzu. Opra co wa ne i wy ko na ne

roz wią zanie, to ścian ka z do cię tych

kształ tek sza lun ko wych Izo dom do kle ja -

na do su fi tu i pod ło gi pia ną mon ta żo wą.

Drzwi dla per so ne lu o sze ro ko ści 0,9 m

moż na wy ko nać na kle ja jąc na oście że

kur ty nę prze ciw py ło wą dla cy kliniarzy

tj. fo lię z wkle jo nym zam kiem był ska -

wicz nym. Jest to szczel ne i trwa łe roz -

wią za nie. Na to miast w przy pad ku drzwi

o sze ro ko ści 1,3 m, umoż li wia ją cych

prze jazd łóż kiem szpi tal nym, fir ma VI KA

– łódz ki pro du cent na mio tów za pro po no -

wa ła i wy ko na ła za dar mo drzwi z tka ni -

ny tech nicz nej z dwoma pionowymi zam -

ka mi bły ska wicz ny mi. Tka ni nę mo cu je

się wkrę ta mi z two rzy wa sztucz ne go do

sty ro pia niu. Ma my na dzie ję, że opi sa ne

ścian ki pre fa bry ko wa ne za in spi ru ją spe -

cja li stów z dzie dzi ny bu dow nic twa do

opra co wa nia ła twiej szych i szyb szych

w mon ta żu roz wią zań z wy ko rzy sta niem

po wszech nie do stęp nych ma te ria łów bu -

dow la nych. Za chę ca my też, aby biu ra

pro jek to we i ar chi tek to nicz ne, fir my wy -

ko naw cze i de we lo per skie za pro po no wa -

ły, jak roz wią zy wać pro ble my, któ re wy -

stę pu ją lub mo gą wy stą pić w szpi ta lach

i in nych miej scach, gdzie in fra struk tu ra

i in sta la cje bę dą wy ma gać ich wie dzy

i umie jęt no ści. Wszyst kie po my sły chęt nie

opu bli ku je my w mie sięcz ni ku „Ma te ria ły

Bu dow la ne” i na www.ma te ria ly bu dow la -

ne.in fo.pl w ce lu roz pro pa go wa nia w ca -

łej Pol sce. Re dak cja „Ma te ria ły Bu dow la -

ne” ob ję ła bo wiem par to na tem me dial -

nym ak cję Bu dow la na Daw ka Wspar cia.

Epi de mia ko ro na wi ru sa, to trud ny
czas dla bu dow nic twa, ale znacz nie
trud niej szy dla śro do wi ska me dycz ne go
i osób star szych. Okaż my so li dar ność,
dzie ląc się tym co ma my – wie dzą, ma -
te ria ła mi bu dow la ny mi, kon tak ta mi, czy
środ ka mi pie nięż ny mi – ape lu je Wi ce -

pre zes Ja kub Wój cik i za chę ca or ga ni -

za cje oraz fir my dzia ła ją ce w bu dow -

nic twie do two rze nia lo kal nych grup

spe cja li stów w ra mach Bu dow la nej

Daw ki Wspar cia i aby udo stęp nia li swo -

je po my sły oraz roz wią za nia za dar mo

lub po mi ni mal nych ce nach. Wszyst kich

za in te re so wa nych roz wią za nia mi fir my

Izo dom pro si my o bez po śred ni kon takt

z Wi ce pre ze sem Ja ku bem Wój ci kiem

(jw@izo dom.pl) lub za po śred nic twem

re dak cji mie sięcz ni ka „Ma te ria ły Bu dow -

la ne” (ma ter bud@sig ma -not.pl). Pro si -

my też szpi ta le o zgła sza nie tą dro gą

swo ich po trzeb.
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Pomoc środowiska budowlanego dla szpitali 
czyli Budowlana Dawka Wsparcia

Fot. 1. Ścia na z płyt gip so wo -kar to no wych
na pro fi lach alu mi nio wych wy ko na na
przez fir mę Izo dom w 6 h w szpi ta lu
w Zgie rzu za nim przy jął pierw szych pa -
cjen tów z cho ro bą za kaź ną

Fot. 2. Go to we pre fa bry ko wa ne ścian ki
z kształ tek sza lun ko wych Izo dom,
z drzwia mi na zam ki bły ska wi cze prze ka -
za ne do szpi ta li w Kra ko wie i Zgie rzu


