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WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO
KLINIKA „BUDZIK” DLA DOROSŁYCH W WARSZAWIE
Fundacja „Akogo?” buduje Klinikę „Budzik” dla dorosłych. Obiekt powstaje tuż obok
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, na działce, która jest własnością Samorządu
Mazowsza. 15 lipca br., dokonano symbolicznego wmurowania Aktu Erekcyjnego.
W wydarzeniu udział wzięli Prezes Fundacji Ewa Błaszczyk, Minister Zbigniew Ziobro,
Marszałek Adam Struzik oraz Prezes Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Teresa
Bogiel. Patronat honorowy nad realizacją inwestycji objęła małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.
Klinika „Budzik” dla dorosłych jest kolejnym kamieniem milowym na drodze naszej Fundacji.
Kiedy ponad 19 lat temu zaczynaliśmy, w Polsce nie było praktycznie żadnego systemu
wsparcia dla pacjentów w śpiączce i ich bliskich. Wtedy stało się oczywiste, że przed nami
ważne zadanie – kliniki „Budzik”. Mamy nadzieję, że nowa Klinika zostanie oddana do użytku,
jeszcze w przyszłym roku, na 20-lecie Fundacji „Akogo?”. Z całego serca dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w powstanie tej ważnej, dla dorosłych osób w śpiączce, placówki medycznej.
– powiedziała Ewa Błaszczyk-Janczarska, Prezes Fundacji „Akogo?”.
Minister Zbigniew Ziobro przypomniał, że Fundusz Sprawiedliwości rozszerzył zakres
działania, dlatego może wspierać leczenie osób, które zapadły w śpiączkę m.in. na skutek
przestępstw czy wypadków drogowych. Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczyło na budowę
kliniki ponad 37 mln zł, ponieważ projekt „Budzik” dla dorosłych Fundacji Ewy Błaszczyk wygrał
w ogłoszonym przez Fundusz konkursie na utworzenie ośrodka rehabilitacji dla ofiar ciężkich
wypadków.
Co roku w Polsce zapada w śpiączkę kilkaset osób, w tym trzykrotnie więcej dorosłych niż dzieci.
Liczba ta waha się od 500 do 600, z czego ok. 150 stanowią najmłodsi pacjenci. Przyczyny
są różne. Gros osób to ofiary wypadków drogowych, ale są też w tym gronie ofiary przemocy. –
Gdy pojawił się pomysł budowy „Budzika” dla dorosłych, nie mogliśmy pozostać obojętni. Takie
miejsca pokazują, jak wiele można zrobić, jak pomóc często w sytuacjach, które wydają się
skazane na niepowodzenie. Wielka wola walki, odpowiednia terapia i zaangażowana kadra
może zdziałać cuda. Stąd nasza decyzja o przeznaczeniu pod budowę „Budzika” dla dorosłych
działki znajdującej się w sąsiedztwie jednego z naszych szpitali – Mazowieckiego Szpitala
Bródnowskiego, w Warszawie. Budowa kliniki wchodzi właśnie w kolejny etap. Plany są
ambitne. Życzę szybkiej realizacji inwestycji – podsumował Marszałek Adam Struzik.
Niewątpliwie atutem wybranej lokalizacji pod budowę kliniki jest sąsiedztwo specjalistycznego
szpitala, jakim jest Mazowiecki Szpital Bródnowski – Patrząc przez pryzmat pacjentów szpitala
bródnowskiego widzimy wyraźnie jak bardzo potrzebna jest klinika „Budzik” dla osób dorosłych.
Z drugiej strony jestem głęboko przekonana, że to co jest siłą naszego ośrodka - nowoczesny
sprzęt diagnostyczny oraz zespół wybitnych specjalistów, będzie wsparciem dla powstającej
kliniki. Liczę zatem na korzyści dla obu jednostek, a przede wszystkim na jeszcze lepszą
i szerszą ofertę pomocy pacjentom. – powiedziała Teresa Bogiel, Prezes Mazowieckiego
Szpitala Bródnowskiego.

Na działce użyczonej przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego powstanie
trzypiętrowy budynek o powierzchni
3800 m². Klinika będzie wyposażona w 16
łóżek
oraz
specjalistyczny
sprzęt
medyczny i rehabilitacyjny. Będzie to
ważne miejsce na medycznej mapie stolicy
i całego regionu. To właśnie w nim
otrzymają pomoc dorośli pacjenci w stanie
śpiączki – po urazach neurologicznych.
Będą
hospitalizowani,
leczeni
i rehabilitowani. W klinice wykonywane
będą pionierskie zabiegi medyczne
i rehabilitacyjne. Do wybudzania ze
śpiączki posłużą urządzenia do krioterapii,
hydroterapii, laseroterapii oraz terapii
manualnych. Klinika zakupi też nowoczesny system pionizowania pacjentów i przemieszczania
ich po terenie placówki za pomocą szyn zamontowanych w suficie. Pomocny będzie sprzęt
multimedialny i sensoryczny. Całkowity koszt inwestycji to ponad 40 mln zł. Otwarcie placówki
planowane jest w 2022 r. (20-lecie Fundacji „Akogo?”).
Mogłam niejednokrotnie przekonać się o skuteczności działań prowadzonych przez fundację.
Są to działania różnego rodzaju, nie tylko rehabilitacja. To jest także wspieranie medycyny,
wspieranie nauki, swoim patronatem chciałam dać wyraz niekwestionowanemu poparciu dla
idei, jaka przyświeca Fundacji "Akogo?" - powiedziała małżonka Prezydenta RP – Agata
Kornhauser-Duda, obejmując honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem.

Klinika „Budzik” dla dorosłych, w Warszawie jest budowana na wzór dziecięcego „Budzika”,
który funkcjonuje przy Centrum Zdrowia Dziecka, w Warszawie. Projekt stworzyli Jacek
Bolechowski i Krzysztof Popiński z Autorskiej Pracowni Architektury CAD Sp. z o.o.
Klinika „Budzik” dla dzieci została uruchomiona w lipcu 2013 r. Była pierwszym w Polsce szpitalem dla
dzieci po ciężkich urazach mózgu. Klinika działa przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. Dysponuje
15 łóżkami, z pełną infrastrukturą niezbędną do hospitalizacji i rehabilitacji neurologicznej dzieci.
Najmłodsi pacjenci są objęci pełnym programem leczniczo-rehabilitacyjnym, w tym m.in. farmakoterapią,
leczeniem zachowawczym, rehabilitacją, a także leczeniem wspomagającym kinezyterapię, opieką
psychologiczną. Ponad 80 pacjentów – tylu młodych pacjentów udało się wybudzić w prowadzonej przez
Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo?” w warszawskiej Klinice „Budzik” dla dzieci.

