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Vìøíme v to, �e naše poslání bude naplnìno.

Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou
zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù,

kterým není lhostejný �ivot spoluobèanù. Hlavním cílem nadace
je sní�it úmrtnost na nádorová onemocnìní ve Východoèeském

regionu. Øada aktivit nadace je celostátního
i mezinárodního významu.
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.
INFORMACE O NADACI



Zhoubný nádor je Damoklùv meè nad ka�dým z nás nebo

nad našimi blízkými. Proto boj s rakovinou není zále�itost

jen resortu zdravotnictví, ale mìla by se na nìm ve vlastním

zájmu podílet celá spoleènost.

Pøes veškeré pokroky dosa�ené v léèbì v posledních

desetiletích výsledky nejsou uspokojivé. Cesty ke zlepšení

tohoto stavu však existují, poèínaje prevencí, pøes

optimalizaci organizace onkologické péèe, dùsledné

uplatòování moderních diagnostických a léèebných

postupù, po klinický a laboratorní výzkum. Realizace

tìchto cest je náplní Nadace Východoèeská onkologie.

NADACE VÝCHODOÈESKÁ ONKOLOGIE
Zapsaná v nadaèním rejstøíku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddílu N, vlo�ce èíslo 195
IÈO 260 05 981

Správní rada
JUDr. N. Bro�ová; prof. MUDr. S. Filip, Ph.D.;
doc. MUDr. K. Odrá�ka, Ph.D.;
prof. MUDr. J. Petera, Ph.D.; prim. MUDr. Ing. J. Vi�ïa
Bc. D.Švecová

Dozorèí rada
JUDr. Miroslav Antl; JUDr. Dušan Diviš;
Ing. Magdaléna Fišerová;
Ing. Naïa Prügerová; MUDr. Lenka Vášová

;

Zabezpeèení studijní literatury, pomùcek a vytváøení
nových programù pregraduální výuky pro studenty

Podpora významných projektù postgraduálního studia

Informaèní publikace pro pacienty o riziku nádorových
onemocnìní, mo�nostech prevence, pøíznacích, léèbì a
jejích komplikacích, alternativní medicínì

Zpracování standardù onkologické péèe pro jednotlivé
diagnózy a vydání publikace urèené pro obvodní lékaøe a
regionální ambulantní a lù�ková zaøízení

Podpora pøi zavádìní nových léèebných a diagnostických
metod a pøi nákupu moderní zdravotnické techniky

Zlepšení kvality �ivota onkologicky nemocných

Pravidelné pøednášky pro veøejnost

Organizace regionálních setkání onkologù, klinických
semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry
vèetnì studijních pobytù

Èinnost nadace

doc. MUDr. Jiøí Petera, Ph.D.



Nadace se podílí na tìchto projektech a
akcích

Projekt IMRT

Výzkumný projekt

Radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) je
nejnovìjší technologie pro cílenou léèbu záøením. U øady
nádorových lokalit nabízí vyšší šanci na vyléèení a ménì
komplikací. Klinika onkologie a radioterapie FN
Hradec Králové zaèala pou�ívat IMRT jako první
pracovištì v ÈR.

Výzkum kmenových bunìk a jejich pou�ití v onkologické
léèbì. Projekt probíhá ve spolupráci s National Institute of
Health, USA. Pracovištì se podílí na výzkumu klinického
vyu�ití kmenových bunìk v diagnostice a léèbì nádorových
onemocnìní. Výzkumný zámìr MSM 0021620820.
Výzkumný zámìr MZO 00179906. Na mezinárodní úrovni
probìhl spoleèný výzkum v rámci projektu National Institute
of Healh, USA. V souèasné dobì je pøipravována
mezinárodní spolupráce v rámci projektu RP7 (Evropský
výzkumný program) a projekty v rámci GAÈR, FRVŠ pro rok
2008 - 2011.

Vùlí k �ivotu-ka�doroèní fotbalová a hudební benefice.

Hradecké dny

Pecka

Projekt "Obnova"

Akce na podporu nadace

Pravidelné konference Spoleènosti radiaèní onkologie,
biologie a fyziky
Od roku 2005 organizuje mezinárodní konference a
sympózia.

Tradièní ka�doroèní regionální onkologický semináø.

V roce 2006 bylo zalo�eno konto, na kterém se shroma�ïují
prostøedky, urèené k obnovì opotøebovaných pøístrojù pro
léèbu záøením novou špièkovou technologií ve Fakultní
nemocnici Hradec Králové.

Pravidelné benefièní koncerty.

Pøipravované projekty

Standardy onkologické péèe

Projekt CT simulátor

Publikace pro praktické lékaøe a regionální lù�ková zaøízení.
Základní léèebné postupy u hlavních diagnóz, komplikace,
dispenzarizace, kontakt na specialisty ve FN Hradec Králové.
Náklady cca 100 tis Kè.

CT simulátor je kombinací speciálnì upraveného
diagnostického CT pøístroje se softwarem pro simulaci a
verifikaci radioterapie. Spolu s technologií IMRT znamená
další výrazný pokrok v léèbì zhoubných nádorù ionizujícím
záøením. Cena zaøízení je cca 15 mil Kè.

Podpora významných výzkumných projektù v oblasti
experimentální onkologie, rozvoje metod na podporu léèby
nádorù a tkáòové reparace.

Podpora projektù v oblasti paliativní péèe u onkologicky
nemocných.

S t a n d a r d i z a c e p o s t u p u o n k o l o g i c k é l é è b y v
Královéhradeckém kraji.

Salus aegroti suprema lex est.
Blaho pacienta je nejvyšším zákonem.
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.
DÁRCI



Agmeco LT Praha 10 000 Kè
Amgen s.r.o. Praha 25 000 Kè
Amgen s.r.o. Praha 37 339 Kè
anonymní dárce 500 Kè
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Praha 20 000 Kè
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Praha 100 000 Kè
Bristol Myers-Squibb s.r.o. Praha 95 200 Kè
Cermanová Nadì�da Vrchlabí 1 000 Kè
Drobní dárci 860 Kè
Drobní dárci 5 385 Kè
Drobní dárci 1 374 Kè
Drobní dárci 1 513 Kè
Eli Lilly ÈR, s.r.o. Praha 10 000 Kè
EUROMETEX s.r.o. Praha 10 000 Kè
EXCON STEEL a.s. Hradec Králové 1 650 Kè
Gentlemen Singers 200 Kè
GLAXOSMITHKLINE Praha 50 000 Kè
Hloušek Pavel Ing. Hradec Králové 10 000 Kè
Kaèírková Jana JUDr. Ústí nad Orlicí 7 000 Kè
Kuèera Jan Hradec Králové 20 000 Kè
Novartis s.r.o. Praha 100 000 Kè
Novartis s.r.o. Praha 100 000 Kè
PFIZER spol. s r.o. Praha 20 000 Kè
Podstávek Aleš 500 Kè
Roche s.r.o. Praha 10 000 Kè
SANOFI-AVENTIS, s.r.o. Praha 30 000 Kè
SODASOVÁ Šárka Knì�nice 3 000 Kè
Špuláková Štìpánka 1 000 Kè



kapitola 3

.
AUDIT




















