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Úvod zakladatele
Již několik let sleduji práci dvou hematologů (kamarádů), kteří nadšeně hovoří jak o své práci,
nových léčebných postupech, ale také zklamaně líčí neúspěchy, kdy se nedaří nemoc potlačit.
Slyšel veselé, ale i velmi skličující příběhy o osudech lidí, kteří se během několika dnů stáli
vážně nemocní a museli bojovat se zákeřnou hematologickou chorobou. Nemohl jsem jen tak stát
stranou a předstírat, že je mi tato věc vzdálená a proto jsem se rozhodl trochu pomoci a založil
nadační fond, který je zaměřen na podporu činnosti IV. Interní hematologické kliniky Fakultní
nemocnice v Hradci Králové.
Profil Nadačního fondu Východočeská hematologie (NFVH)
Dne 30.9. 2013 byl zřízen Nadační fond Východočeská hematologie za účelem: financování
vědeckých projektů sloužících výzkumu v oblasti hematologie a endokrinologie; financování
platů datamanažerů ve zdravotnictví; financování nákupu nehrazených léků; nákup nových
moderních zdravotnických přístrojů; nákup zdravotnických pomůcek a zařízení pro vybavení
pracoviště; financování opravy a přestavby stávajících zdravotnických zařízení; financování
odborných stáží a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu v tuzemsku a zahraničí;
zpracovávání epidemiologických dat v regionu Východní Čechy.
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Výroční zpráva Nadačního Fondu Východočeská hematologie za rok 2015
V roce 2015 pokračovala činnost Nadačního fondu Východočeská hematologie (dále jen NFVH).
Nedošlo ke změnám ve správní a dozorčí radě. Přehled aktivit NFVH je popsán v části A aktivity NFVH; v části B je uvedena finanční uzávěrka včetně příloh. Daňové přiznání a finanční
uzávěrka byla zpracována společností KONTO HK s.r.o., Vrchlického 920, Hradec Králové 2.

A. aktivity NFVH
Podpora projektu nazvaného „Leukémie a já“. Tento projekt je připravován ve spolupráci s
filmovou a televizní společností Total HelpART T.H.A. Jedná se o dokumentární film, který
vypráví příběh mladé ženy s akutní leukémií. Rozpočet filmu byl z 50% uhrazen producenty
filmu. Vlastní položka, kterou zaplatil NFVH byla 370 000 Kč. Významnou část na krytí této
položky se podařilo získat od Nadace pro transplantace kostní dřeně, kde bylo shromážděno
170000 Kč. Film by měl být uveden v ČT na podzim roku 2016. Předpokládáme, že osloví

televizní diváky, ale také že dodá sílu a naději pacientům, kteří takovou nemoc mají a léčbu právě
podstupují.
Z NFVH byla placena edukační sestra IV. IHK FNHK (200 000 Kč/rok), která školí pacienty v
používání různých pomůcek (pumpy, aplikátory,..) a v režimových opatřeních, která jsou
nezbytná k provádění léčby.
Technické zabezpečení vyžaduje především práce s daty z prováděných molekulárně genetických
vyšetření. Proto byl pro FNHK zakoupen nadstandardně výkonný počítač s monitorem (61944 Kč)
a statistický program (10000 Kč) pro analýzu dat.
Diagnostika a léčba hematologických onemocnění je dnes založena na molekulárně genetických
metodách. K rozvoji těchto metod se podařilo získat firemní grant (Novartis sro) na rozvoj
molekulárně genetických metod v hematologii. Na pracoviště FNHK (UKBD, FÚP, IV.IHK)
bylo poukázáno 400 000 Kč. Podařilo se plně rozvinout molekulární diagnostiku v hematologii.
Provedené audity pro stanovení kvantity bcr/abl ukázaly naprosto přesné výsledky a vynikající
hodnocení. Díky rozvinuté molekulárně genetické laboratoři bylo možné navázání na řešení
grantu v oblasti akutních myeloidních leukémií a zapojení do dalších výzkumných projektů.
Fond zajištuje plat datamanažerů, kteří zadávají data do odborných databází Hemofilické registru
(5000 Kč). Dále bylo proplaceno členství ve společnosti EBMT (European Blood and Marrow
Transplantation (30000 Kč).
Podpora edukačních aktivit byla vedena dvěma směry. Proběhl kurz vzdělávání v komunikačních
schopnostech, kde byli lékaři školeni ve správné přípravě a prezentaci odborných informací.
Současně byla sponzorována účast na významných odborných kongresech (4x ), dále odborné
stáže v zahraničí (1x Mayo Clinic Rochester USA, 1x Velká Británie - kurz pro analýzu DNA, 1x
edukační kongres EBMT). Celková částka vynaložená na tyto aktivity byla 221 000 Kč. Mimo
tyto aktivity proběhly edukační semináře pro východočeský region, které byly sponzorovány
z edukačního projektu firmy Celgene.

B. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):

V roce 2015 přijaty dary ve výši
Celkem vyčerpáno

964
1449

V roce 2016 bude čerpáno zbývajících

741

Hospodářský výsledek po zdanění

0

Aktiva: Krátkodobý majetek stav k prvnímu dni účetního období 1 226
Krátkodobý majetek stav k poslednímu dni účetního období 743
Pasiva : celkem stav k prvnímu dni účetního období 1 226
celkem stav k poslednímu dni účetního období 743
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