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Informace o činnosti nadace

Nadace Východočeská onkologie vznikla v roce 2004.
V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti
z nemedicínských oborů, kterým není lhostejný život spoluobčanů.
Hlavním cílem nadace je snížit úmrtnost na nádorová onemocnění
ve Východočeském regionu.
Řada 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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Správní rada k datu vyhotoveni výroční zprávy:
JUDr. Nataša Brožová
prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.
MUDr. Eugen Kubala
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Mgr. Dagmar Švecová
prim. MUDr. Ing. Jaroslav Vižďa
Dozorčí rada k datu vyhotovení výroční zprávy:
JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Dušan Diviš
František Jelínek
Ing.Pavel Simajchl, MBA

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

Edukační program v oblasti klinických studií
prováděných na onkologicky nemocných.
Od 1.června 2012 byl spuštěn tento projekt. Na tento projekt
byla čerpána částka 1342 tis. Kč z Evropských fondů. Bližší
podrobnosti uvedeny v kapitole Edukační program.

Pravidelné přednášky a školení odborné i laické
veřejnosti.
Standardy onkologické péče

Nadace se podílí na těchto projektech a
akcích
V současné době nadace podporuje tyto projekty
výzkumu:
formou uhrazení (spolúčast na financování) pojištění
klinického hodnocení
následujících klinických studií.
1) Klinického hodnocení v rámci projektu AZV MZ
2016-2019 po názvem
"Lipozomy (drug delivery systems) v kineticky řízené
léčbě platinarezistentního karcinomu ovarií
doxorubicinem pomocí plazmafiltrace".
Identifikační číslo protokolu: EudraCT number 2016000971-26 přiděleno pro
protokol sponzora (zadavatele) AVZ 16-30366A,
Registrační číslo:
RHF-CAELYX-002 - zadavatelem je LFHK.
2) V rámci projektu TAČR gama 2016-2017 pod
názvem "Inovace metody
kryokonzervace pro klinické využití autologních
multipotentních mesenchymálních kmenových
buněk (MSCs) k léčení rozsáhlých defektů skeletu
při reimplantaci totální endoprotézy kyčelního
kloubu". Identifikační číslo protokolu:
EudraCT number 2016-000926-21 přiděleno pro
protokol sponzora
(zadavatele) TAČR-gama - Fakultní nemocnice v
Hradci Králové; Registrační
číslo: ASMC-BDT-002.
Navrhovaný projekt je zaměřen na vypracování nové
technologie spojené s možnosti kryokonzervace
autologních buněk určených pro
buněčnou terapii - zadavatelem je FN HK

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

Pecka
Tradiční každoroční regionální onkologický seminář.

Projekt "Obnova"
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.

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.
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

Realizace zabezpečovacího a kamerového systému
Onkologické kliniky
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

Zakoupení zdravotnického materiálu

potřebného

pro léčebnou metodu prsu nazývanou brachyterapie.
Částka vynaložená na tento materiál byla 299 tis. Kč
Dar Lékařské fakultě UK v Hradci Král. Pro potřeby Kliniky
Onkologie a Radioterapie ve výši 25 tis. Kč

Zakoupení zdravotnických pomůcek
pro Kliniku onkologie a radioterapie FNHK, tyto pomůcky,
usnadní práci zdravotnickému personálu.Cena těchto pomůcek
byla cca 66 tis. Kč. Částkou 50 tis. Kč tento projekt podpořil
Královéhradecký kraj.

Přednášky “Prevence nádorových onemocnění”
pro veřejnost v Předměřicích, Smiřicích a na Pomezních
boudách. Přednášeli přednosta a primář Kliniky Onkologie a
Radiologie FNHK

V roce 2015
Plastické afterloadové trubičky dar Fakultní
nemocnici Hradec Králové v hodnotě 47 tis. Kč.
Podzimní koncert na podporu nadace
Benefiční koncert na podporu nadace
V listopadu 2015 proběhla série vzdělávacích akcí
v rámci udržitelnosti projektu “Edukační program v
oblasti klinických studií prováděných na
onkologických nemocných.”
Závěr
Rok 2015 byl úspěšným.
Proběhly akce v rámci udržitelnosti Edukačního
programu v oblasti klinických studií prováděných
na onkologických nemocných. Dále proběhla
osvětová činnost: přednášky prevence
nádorových onemocnění pro širokou veřejnost,
které probíhají i v letošním roce
Údaje auditora považujeme za pravdivé, námitky
oprávněné.
Datum vyhotovení výroční zprávy 15.červen 2016
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Edukační program

Edukační program v oblasti klinických studií
Základní informace o projektu
Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.10/03.0028
Název: Edukační program v oblasti klinických studií prováděných na onkologických nemocných
Datum schválení žádosti: 2. 1. 2012
Datum zahájení realizace: 1. 6. 2012
Datum ukončení realizace: 30. 11. 2014

Realizace projektu
V počáteční fázi realizace projektu bylo v rámci KA 1 řešeno zabezpečení školení pro
interní lektory pro zvládnutí kompletního procesu provádění klinického hodnocení. Po
konzultacích se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Státním zdravotním
ústavem (SZÚ) byl nadefinován obsah a rozsah školení pro jednotlivé skupiny
(lékařů, zdravotních sester, sanitářů a administrativních pracovnic).
Poté bylo zajištěno školení lektorem z Masarykova onkologického ústavu v Brně pro
13 interních lektorů (5 lékařů, 5 sester a 3 admin. pracovnice).
Tito potom následně vyškolili dalších 26 lektorů (6lékařů, 12 sester, 7 sanitářů a 1 admin. pracovnice),
aby bylo možné organizačně zvládnout pilotní školení a běžný provoz kliniky.
Po vyškolení interních lektorů byla v rámci KA 2 vytvořena struktura vzdělávacího
programu, jeho obsah s rozsahem témat a jejich hodinové dotace v teoretické a
praktické části školení. Podpůrné materiály byly vytvořeny pro jednotlivé uvedené
skupiny.
Pilotní ověřování vytvořeného vzdělávacího programu v rámci KA 3 bylo zahájeno
29.5.2013 s ukončením 30.11.2014. Nejsložitější bylo organizačně sladit potřeby
běžných klinických úkolů s potřebami školení, čemuž odpovídala i doba realizace celé KA 3.
Pilotním ověřováním bylo podpořeno 62 lékařů, 39 sester, 8 sanitářů, 2 farmaceutky a
7 administrativních pracovnic. Úspěšně pilotní ověřování absolvovalo 62 lékařů, 34 sester,
8 sanitářů, 2 farmaceutky a 7 administrativních pracovnic, všichni obdrželi
osvědčení.
V rámci projektu bylo celkem podpořeno 73 lékařů (14 Ž a 59 M), 56 sester, 15
sanitářů (8 Ž a 7 M), 2 farmaceutky a 11 administrativních pracovnic.
Výstupem je vytvořený 3 vzdělávací programy a studijní materiály určené pro lékaře,
sestry a sanitáře. Všechny získané poznatky ze školení byly do těchto materiálů
zapracovány.
V průběhu celé realizace byla dodržována publicita prostřednictvím webové stránky
Nadace, označením učebny pro školení a logy opatřené vytvářené materiály.

Cíl projektu
Cílem projektu bylo rozšíření současné nabídky dalšího vzdělávání v
Královéhradeckém kraji (KHK) o nový vzdělávací program zaměřený na zvládnutí
kompletního procesu klinického hodnocení (KH) nových protinádorových léčiv.
Program je určený pro lékaře, střední a vyšší zdravotnický personál, administrativní
pracovníky, zaměstnance laboratoří, farmakology a farmaceuty, kteří pracující
především v oblasti onkologie.
Uvedeného cíle bylo dosaženo vytvořením a následným pilotním ověřením
vzdělávacího programu v průběhu realizace projektu. Součástí projektu byla příprava
lektorů, zpracování vzdělávacího programu a jeho pilotní ověření po teoretické i
praktické stránce. Vzdělávací program připravuje účastníky na zvládnutí celého
procesu KH ve specifické problematice jednotlivých náročných a rozsáhlých úkolů
souvisejících se zahájením a vlastní realizací tohoto procesu. Kompletní zvládnutí
celého procesu KH přispívá k rychlejšímu zajištění dostupnosti nových léčiv
onkologicky nemocným pacientům.
Vytvořený program vnesl určitou systematičnost do přípravy pracovníků nemocnic a
dalších pracovišť ve zdravotnictví v oblasti klinického hodnocení nových léků a metod, které
umožní lépe využívat jeho potenciálu a možností.
Vytvořené vzdělávací programy budou 1x ročně nabízeny zájemcům z řad
zdravotnického personálu v rámci pravidelných školení problematiky Správné klinické
praxe vyžadované Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
V listopadu 2015 proběhla série vzdělávacích akcí v rámci udržitelnosti projektu Evropské
unie registrační číslo CZ.1.07/3.2.10/03.0028, Edukační program v oblasti klinických studií
prováděných na onkologických nemocných. Zakončené závěrečným testem.
Jednotlivé akce byly určeny pro:
-lékaře
-všeobecné sestry
-sanitáře
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Dárci

Seznam dárců

Amgen

300000,-

AstraZeneca

200000,-

Vetešníková Jana

10000,-

Roche s.r.o.

104000,-

Bristol-Myers Squibb

116.770,-

TELMO

20000,-

Roche s.r.o.

90000,-

Havlová Helena

5000,-

ZVU Engineering

10000,-

Slávka Kunášková, Kutná Hora

2000,-

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

20000,-

Effectconsulting, s.r.o.

20000,-

TELMO a.s.

20000,-

GlaxoSmithKline

18150,-

JUDr.Kolařík

20000,-

Kobr

10000,-

Geodezie Jehlička, s.r.o. Pardubice

10000,-

V roce 2015 byly na účet nadace poukázány
finanční dary v částce 841 000 Kč.

Přehled o vlastním majetku a závazcích
Dlouhodobý majetek
Utrasonograf 2200 Pro Focus Green



798 tis. Kč

Drobný dlouhodobý majetek (evidovaný v podrozvaze)
2 krát - stolní počítač Acer Aspire 1930 v ocenění
2 krát monitor Beng G2420HDB v ocenění
2krát software – Office Home and Business 2010
laptop DELL
FLIPCHART







á 10 tis. Kč
á 4 tis. Kč
á 5 tis. Kč
30 tis. Kč
10 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek
Pokladna
Účty v bankách




30 tis. Kč
1 589 tis. Kč

Závazky





Dodavatelé
o Smíšený pěvecký sbor
Zaměstnanci
Daň z příjmů ze závislé činnosti
Dohadné účty pasivní
o účetnictví 2014
o audit 2014

10 tis. Kč
7 tis. Kč
1 tis. Kč
15 tis. Kč
24 tis. Kč

Zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky
Nadace v průběhu roku nepořídila ani nevyřadila dlouhodobý majetek. Krátkodobý majetek je oproti
minulému roku v nižší hodnotě, byl vyřazen materiál, který byl darován FNHK a dále z důvodu nižších
peněžních prostředků na bankovních účtech, což bylo způsobena vrácením nevyčerpané výše dotace
na Edukační program. Pohledávky k 31. 12. 2015 nejsou vykazovány, neboť jsou všechny splaceny.
Ve vlastních zdrojích společnosti došlo k úhradě ztrát minulých let pomocí fondů, které byly zároveň
zvýšeny přijatými dary. Výsledek hospodaření dosáhl oproti minulému roku podstatně nižší ztráty.
V cizích zdrojích došlo ke snížení vykazované hodnoty, na což mělo největší vliv uhrazení závazku ke
státnímu rozpočtu vrácením nevyčerpané výše dotace na Edukační program a dále snížením
dohadných účtů pasivních.5

Poskytnuté nadační příspěvky v hodnotě vyšší než 10 tis. Kč
MUDr. John St.
FNHK
MUDr. Paulík A.
MUDr. Kubala E. a MUDr. Urminská H. Ph.D.

116 770,246 946,93 170,101 414,-

Všechny nadační příspěvky byly poskytnuty v souladu s pravidly pro poskytování
nadačních příspěvků dle zákona č. 89/2012 Sb, § 353 až 356.
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Audit

Další náležitosti výroční zprávy vyplývající ze zákona

Nedílnou součástí této výroční zprávy je účetní závěrka k 31. prosinci 2015. Nadace ji poskytne na
vyžádání. Účetní závěrka byla auditována a byla k ní vydána zpráva auditora bez výhrad. K datu
sestavení výroční zprávy nejsou vedení nadace známy žádné významné následné události, které by
ovlivnily výroční zprávu končící 31. prosincem 2015.

05 981

se sídlem: Fakultní nemocnice
Klinika Onkologie a Radioterapie
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
info@oncol.org
www.oncol.org
bankovní spojení: 35-0853450257/0100
Komerční banka a.s.

