Výroční zpráva
2011

Obsah
kapitola 1..........Informace o činnosti nadace
kapitola 2..........Dárci
kapitola 3..........Audit

kapitola 1

Informace o činnosti nadace

Nadace Východočeská onkologie vznikla v roce 2004.
V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti
o
o
z nemedicínských oboru, kterým není lhostejný život spoluobčanu.
Hlavním cílem nadace je snížit úmrtnost na nádorová onemocnení
ve Východočeském regionu.
Rada aktivit nadace je celostátního i mezinárodního významu.

Činnost nadace
Organizace regionálních setkání onkologů, klinických
seminářů a doškolovacích kurzů pro mladé onkology
Spolupráce s českými a zahraničními onkologickými centry
včetně studijních pobytů
Zabezpečení studijní literatury, pomůcek a vytváření
nových programů pregraduální výuky pro studenty
Podpora významných projektů postgraduálního studia
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Zhoubný nádor je Damoklův meč nad každým z nás nebo
nad našimi blízkými. Proto boj s rakovinou není záležitost
jen resortu zdravotnictví, ale měla by se na něm ve vlastním
zájmu podílet celá společnost.
Přes veškeré pokroky dosažené v léčbě v posledních
desetiletích výsledky nejsou uspokojivé. Cesty ke zlepšení
tohoto stavu však existují, počínaje prevencí, přes
optimalizaci organizace onkologické péče, důsledné
uplatňování moderních diagnostických a léčebných
postupů, po klinický a laboratorní výzkum. Realizace
těchto cest je náplní Nadace Východočeská onkologie.
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Informační publikace pro pacienty o riziku nádorových
onemocnění, možnostech prevence, příznacích, léčbě a
jejích komplikacích, alternativní medicíně
Zpracování standardů onkologické péče pro jednotlivé
diagnózy a vydání publikace určené pro obvodní lékaře a
regionální ambulantní a lůžková zařízení
Podpora při zavádění nových léčebných a diagnostických
metod a při nákupu moderní zdravotnické techniky
Zlepšení kvality života onkologicky nemocných
Pravidelné přednášky pro veřejnost

Standardy onkologické péče
Publikace pro praktické lékaře a regionální lůžková zařízení.
Základní léčebné postupy u hlavních diagnóz, komplikace,
dispenzarizace, kontakt na specialisty ve FN Hradec Králové.
Náklady cca 100 tis Kč.

Projekt CT simulátor
CT simulátor je kombinací speciálně upraveného
diagnostického CT přístroje se softwarem pro simulaci a
verifikaci radioterapie. Spolu s technologií IMRT znamená
další výrazný pokrok v léčbě zhoubných nádorů ionizujícím
zářením. Cena zařízení je cca 15 mil. Kč.

Nadace se podílí na těchto projektech a
akcích
Projekt IMRT
Radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) je
nejnovější technologie pro cílenou léčbu zářením. U řady
nádorových lokalit nabízí vyšší šanci na vyléčení a méně
komplikací. Klinika onkologie a radioterapie
FN
Hradec Králové začala používat
IMRT jako první
pracoviště v ČR.

Výzkumný projekt
Výzkum kmenových buněk a jejich použití v onkologické
léčbě. Projekt probíhá ve spolupráci s National Institute of
Health, USA. Pracoviště se podílí na výzkumu klinického
využití kmenových buněk v diagnostice a léčbě nádorových
onemocnění. Výzkumný záměr MSM 0021620820.
Výzkumný záměr MZO 00179906. Na mezinárodní úrovni
proběhl společný výzkum v rámci projektu National Institute
of Healh, USA. V současné době je připravována
mezinárodní spolupráce v rámci projektu RP7 (Evropský
výzkumný program) a projekty v rámci GAČR, FRVŠ pro rok
2008 - 2011.

Hradecké dny
Pravidelné konference Společnosti radiační onkologie,
biologie a fyziky
Od roku 2005 organizuje mezinárodní konference a
sympózia.

Pecka

Podpora významných výzkumných projektů v oblasti
experimentální onkologie, rozvoje metod na podporu léčby
nádorů a tkáňové reparace.
Podpora projektů v oblasti paliativní péče u onkologicky
nemocných.
Standardizace postupu onkologické léčby v
Královéhradeckém kraji.
V roce 2008 byl zakoupen Ultrasonograf 2200 Pro Focus
Green, který slouží k zavedení nové léčebné metody u
rakoviny prostaty - brachyterapie na Klinice onkologie a
radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Pořizovací
hodnota přístroje činí 798 tis. Kč
V roce 2010 byly zorganizovány osvětové přednášky pro
veřejnost v Červeném Kostelci.
Zakoupení kalendářů pro pokoje pacientů na Onkologické
klinice FNHK.

Rekonstrukce onkologického stacionáře
Finanční dar na vybavení nově rekonstruovaného
onkologického stacionáře ve FNHK. Zakoupena křesla a další
potřebná zařízení určená pro chod stacionáře. Stacionář již od
dubna 2011 slouží pacientům. Hodnota daru 413 tis. Kč.

Instalace varovné světelné signalizace
Nadace darovala FNHK částku 50 tis. Kč na realizaci varovné
světelné signalizace na Onkologické klinice. Tato signalizace
slouží k rychlé orientaci lékaře, kde se nachází pacient v
přímém ohrožení života na Onkologické klinice.

Tradiční každoroční regionální onkologický seminář.

Realizace zabezpečovacího a kamerového
systému Onkologické kliniky

Projekt "Obnova"

Zabezpečovací systém je nainstalován na jednotlivých
odděleních Onkologické kliniky. Slouží k zabezpečení
jednotlivých pokojů pacientů, v případě že je pacient na terapii
mimo svůj pokoj. Je spojen s centrálním protipožárním
systémem FNHK. Vstup mají pouze oprávněné osoby
(zdravotnický personál), které zde vykonávají činnost.
Celková částka daru FNHK 267 tis. Kč

V roce 2006 bylo založeno konto, na kterém se shromažďují
prostředky, určené k obnově opotřebovaných přístrojů pro
léčbu zářením novou špičkovou technologií ve Fakultní
nemocnici Hradec Králové.

Akce na podporu nadace
Pravidelné benefiční koncerty.
Vůlí k životu-každoroční fotbalová a hudební benefice.

Edukační program v oblasti klinických studií
prováděných na onkologicky nemocných.
V roce 2011 se nadaci podařilo získat Grant z Operačního
programu “Vzdělávání pro konkurenceschopnost.”
V celkové částce 4 605 tis. Kč, na výše uvedený projekt.
Tento projekt bude spuštěn 1.6.2012.

Závěr
Rok 2011 byl pro nadaci velice úspěšný podařilo se zrealizovat
mnoho velkých i malých projektů (viz výše).
Údaje auditora považujeme za pravdivé, námitky oprávněné.

Datum vyhotovení výroční zprávy 1. březen 2012
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Dárci

Amgen s.r.o.
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
Bursa Zdeněk Bc
Drobní dárci
Effectconsultings, s.r.o.
Gentlemen Singers
Halová Helena
Ipsen Pharma, o.s.
JODASOVÁ Šárka
KOLAŘÍK Jiří JUDr
Novartis s.r.o.
Sport-Technik Bohemia, s.r.o.
Swedish Orphan Biovitrum s.r.o.

Praha
Praha
Zásada
Jablonec nad Nisou
Hradec Králové
Hradec Králové
Praha
Jičín
Praha
Praha
Praha

V roce 2011 byly na účet nadace poukázány
finanční dary v částce 1 007 tis. Kč.
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Audit

