Výroční zpráva 2014

Obsah
Editorial Pavla a Moniky Staňkových, zakladatelů nadačního fondu AQUAPURA……………….....…… 4
Slovo doc. MUDr. Petra Dulíčka, Ph.D., odborného garanta nadačního fondu AQUAPURA….......….… 6
Slovo prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové............. 7
Profil nadačního fondu AQUAPURA…………………………….………..…………………………..…..…… 8
Základní údaje o nadačním fondu AQUAPURA…………………………………………………..……..…… 9
Tromboembolická nemoc a Leidenská mutace ……………………………………………………...……... 10
Aktivity nadačního fondu AQUAPURA v roce 2014……………………………………..……….....…...…..12
Finanční část…………………….........................................................................…………...…….....…… 18
Poděkování sponzorům a partnerům nadačního fondu AQUAPURA…….…………….…………........…21

Editorial Pavla a Moniky Staňkových,
zakladatelů nadačního fondu AQUAPURA
Vážení partneři a sponzoři,
děkujeme Vám za podporu a spolupráci při naplňování poslání nadačního fondu AQUAPURA, který jako jediný v České republice pomáhá pacientům s poruchou
srážlivosti krve.
V uplynulých čtyřech letech fungování pomohl nadační fond AQUAPURA zvýšit kvalitu péče stovkám pacientů, kterým byla diagnostikována tromboembolická nemoc. S odborným garantem doc. MUDr. Petrem Dulíčkem, Ph.D., lékařem IV. Interní hematologické
kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, vždy konzultujeme zakoupení vhodných
lékařských přístrojů a zdravotnického materiálu tak, abychom mohli pomoci skutečně
širokému spektru osob s tímto onemocněním, a zároveň usnadnili práci lékařům při
získání informací o stavu srážlivosti krve jejich pacientů.
Lidé po prodělané tromboembolii podstupují antikoagulační terapii, při které užívají
léky zabraňující tvorbě krevní sraženiny. Zároveň musí pravidelně docházet na odběry
krve, na základě kterých jim je ošetřujícím lékařem upravováno množství užívaného léku.
Nadační fond AQUAPURA dovybavuje nemocnice v ČR novými přístroji, tzv. koagulátory, které usnadňují tyto odběry krve a slouží k měření hodnot INR (protrombinového
času - International Normalized Ratio). Pomocí přístrojů je pacientům odebrán vzorek
krve pouze z prstu, výsledky rozboru jsou známy do 2 minut. Pro porovnání: V případě
laboratorního odběru, když nemocnice nemá koagulátory k dispozici, musí pacient podstupovat zatěžující odběry krve ze žíly, což u seniorů, diabetiků nebo lidí po chemoterapii
je vzhledem ke stavu periferních žil hodně náročné a stresující. Navíc se na výsledky
hodnot INR čeká v řádu hodin. Díky novým přístrojům darovaným nadačním fondem
AQUAPURA jsou pravidelné odběry krve pro pacienty mnohem menší zátěží.
Nadační fond AQUAPURA dosud celkem 34 přístroji k měření srážlivosti krve dovybavil 7 nemocnic v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji. V roce 2014 předal nové
přístroje Fakultní nemocnici Hradec Králové a v sousedním kraji nemocnicím ve Svitavách a v Litomyšli. Pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. zakoupil další sady testovacích
proužků. Zajistil, aby vyšetření koagulátory, které tato nemocnice získala od nadačního
fondu již v roce 2012, zůstala pro pacienty i nadále zdarma. Fakultní nemocnici Hradec
Králové podporujeme kontinuálně, a proto do tamní laboratoře putoval také další dar
v podobě lékařských setů, tzv. reagencií, používaných k monitorování účinnosti nových
léků užívaných k prevenci vzniku žilní trombózy.
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V roce 2014 pokračoval nadační fond AQUAPURA v sérii osvětově vzdělávacích
přednášek pro studenty středních škol a gymnázií. Více než 200 mladých lidí se tak
seznámilo s prevencí, projevy, rizikovými faktory a způsoby léčby tromboembolie a
Leidenské mutace krve. Další přednášky na toto téma jsou plánovány v roce 2015.
Dlouhodobá spolupráce s odborným garantem doc. MUDr. Petrem Dulíčkem, Ph.D.,
je pro nadační fond AQUAPURA velmi důležitá jak v oblasti výběru vhodných lékařských
přístrojů, při pořádání přednášek, tak v rámci šíření informací o poruchách srážlivosti
krve. Velmi za tuto pomoc, spolehlivost a vysokou profesionalitu panu docentovi Petru
Dulíčkovi děkujeme.
Vážení partneři, sponzoři a příznivci nadačního fondu AQUAPURA, děkujeme Vám
všem, že společně s námi pomáháte lidem s poruchou srážlivosti krve. Velmi děkujeme
také mediálním, reklamním a internetovým partnerům za podporu v rámci osvěty a
propagace, které přispívají k informovanosti veřejnosti o tromboembolické nemoci a
Leidenské mutaci krve.
Vážíme si Vaší spolupráce a děkujeme Vám.
S úctou
Pavel a Monika Staňkovi
zakladatelé nadačního fondu AQUAPURA
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Slovo doc. MUDr. Petra Dulíčka, Ph.D.,
odborného garanta nadačního fondu AQUAPURA
Lékařské přístroje zakoupené nadačním fondem AQUAPURA pomáhají již v sedmi nemocnicích a navíc ve Fakultní nemocnici Hradec Králové dokonce na čtyřech různých
odděleních. Jak se díky tomu v praxi projevuje zvýšení kvality péče poskytované
pacientům s tromboembolií?
Tyto přístroje umožňují lékařům kvalitnější monitorování antikoagulační terapie u pacientů se
špatným stavem žil nebo imobilizovaných a upoutaných na lůžko. V některých případech je
výhodou také rychlost stanovení hodnoty INR, kdy se ošetřující lékař i pacient dozví výsledky
během 2 minut.
V roce 2014 získala hematologická laboratoř Fakultní nemocnice Hradec Králové od
nadačního fondu AQUAPURA druhý dar lékařských setů, tzv. reagencií. K čemu se
využívají a jak hodnotíte jejich přínos?
Laboratorní sety nám velmi pomáhají při měření účinků nových antitrombotik, tedy léků na
ředění krve. Využíváme sety k rozvoji a zlepšování monitorování účinků těchto léků.
Jste přednášejícím na osvětově vzdělávacích seminářích pořádaných nadačním fondem na středních školách a gymnáziích. Co se na těchto Vašich přednáškách studenti
dozvědí a jak na lékařské zaměření přednášek reagují?
Přednášky jsou pro mne velmi potěšující událostí vzhledem k zájmu mladých lidí. Jsem rád,
že se zajímají o své zdraví. Nejvíce diskutovanou otázkou je užívání hormonální antikoncepce
ve vztahu k trombóze, kde koluje ve veřejnosti mnoho nesprávných názorů.
Jsou v oblasti péče o pacienty s tromboembolickou nemocí nějaké novinky?
Neustále se zlepšuje diagnostika poruch srážlivosti krve. Co se týká terapie, zde se projevuje
zlepšení v dostupnosti nových antitrombotik, které se používají místo po dlouhou řadu let
předepisovaného léku Warfarin.
Nadační fond AQUAPURA v roce 2014 rozšířil svoji činnost na celou oblast České republiky, jak tento krok hodnotíte?
Určitě pozitivně, čím více pacientů s tromboembolií bude mít profit z činnosti nadačního
fondu, tím jedině lépe.
Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
odborný garant nadačního fondu AQUAPURA
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Slovo prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D.,
ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové
Nadační fond AQUAPURA dlouhodobě podporuje Fakultní nemocnici Hradec Králové
(FNHK), pro kterou v letech 2011–2014 zakoupil lékařské přístroje, reagencie a další
laboratorní vybavení v celkové hodnotě 551 175 Kč. Dar slouží ke zkvalitnění péče o
pacienty IV. Interní hematologické kliniky, hematologické laboratoře, oddělení Urgentní
medicíny (Emergency) a pacientky Porodnické a gynekologické kliniky.
Jak vnímáte činnost nadačního fondu AQUAPURA a jeho podporu vůči FNHK?
Nadační fond AQUAPURA odvedl ve prospěch FNHK obrovský kus práce, za který mu patří
náš veliký dík. Obětavá a nezištná pomoc našim pacientům v dnešní době rozhodně není
samozřejmostí. Zdravotní péče má velmi vysoké náklady, které veřejné zdroje nedokáží zcela
pokrýt a nadační prostředky tak mohou vhodně naplňovat nemalé technologické potřeby
nemocnice.
Jak Vaši lékaři a případně pacienti hodnotí zvýšení kvality dostupné péče díky této
dlouholeté spolupráci?
Každý přístroj, každá nová technologie má své uplatnění v bezprostřední každodenní péči o
konkrétní pacienty, proto obě zúčastněné strany - lékaři i pacienti - tento přístup velmi oceňují
a plně si uvědomují dnes již stálé místo fondu AQUAPURA mezi našimi nejdůležitějšími sponzory. Nadační fond AQUAPURA jednoznačně patří k našim největším dárcům a za relativně
krátkou dobu své existence přivedl do nemocnice skutečně nemalé prostředky. Přístup jednotlivých sponzorů má sice svá specifika, ale obecný princip pomoci - zkvalitnit zdravotní
péči pro naše pacienty - je zcela dominantní.
Každoročně se osobně účastníte charitativního běhu nadačního fondu AQUAPURA.
Běh je pro mne určitým prostředkem, jak něco v dnešním hektickém světě udělat i pro své
zdraví. Tento charitativní běh má však trochu jiný smysl. Samozřejmě umožňuje vybrat určité
prostředky od účastníků, ale to hlavní je pro mne symbolická podpora celého systému léčby
a prevence.
Nadační fond pořádá osvětově vzdělávací přednášky o tromboembolii. Jak vnímáte
informovanost veřejnosti o poruchách srážlivosti krve?
Obecně objektivní míra informovanosti o různých medicínských problémech je poměrně nízká. Máme sice k dispozici internet, ten však většinou šíří informace, které mohou být v řadě
případů i zavádějící. Proto popularizace a šíření objektivních informací formou vzdělávacích
přednášek je velmi žádoucí.

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
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Profil nadačního fondu AQUAPURA
Dne 10. března 2011 byl manželi Pavlem a Monikou Staňkovými založen nadační fond AQUAPURA, jehož účelem je zvýšení kvality péče o pacienty s poruchou srážlivosti krve. Manželé
Pavel a Monika Staňkovi se pro založení nadačního fondu s tímto jasně definovaným účelem
rozhodli na základě osobní zkušenosti s tromboembolickou nemocí, poruchou srážlivosti
krve, která byla oběma diagnostikována a se kterou se dlouhodobě léčí. Poruchou srážlivosti
krve je vlivem genetické zátěže ze strany obou rodičů ohrožen také jejich syn Jakub. Za
uplynulé čtyři roky se nadačnímu fondu AQUAPURA podařilo zajistit nové lékařské přístroje
a laboratorní vybavení pro sedm nemocnic v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a
poskytnout pomoc i v dalších humanitárních oblastech, především ohroženým dětem.
Poslání nadačního fondu
Nadační fond AQUAPURA Pavla a Moniky Staňkových byl založen s cílem podporovat IV.
Interní hematologickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové, pomáhat pacientům, kteří
trpí poruchou srážlivosti krve, tzv. tromboembolickou nemocí, a hematologickým oddělením
nemocnic v Královéhradeckém kraji. Od 1. ledna 2014 rozšířil tyto své aktivity na celou oblast
České republiky. Nadační fond AQUAPURA se také věnuje osvětové činnosti v oblasti tromboembolie a Leidenské mutace krve. Mezi další činnosti fondu patří podpora dětí z dětských
domovů, pomoc zařízením, která pečují o handicapované děti, realizace individuálních
projektů nebo podpora talentovaných dětí. Odborným garantem nadačního fondu AQUAPURA je doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., lékař IV. Interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Nadačnímu fondu poskytuje odborné konzultace při výběru vhodných
lékařských přístrojů, laboratorního vybavení pro hematologická oddělení a laboratoře nemocnic. Nadační fond díky spolupráci s odborným garantem doc. MUDr. Petrem Dulíčkem, Ph.D.,
také od roku 2013 pořádá osvětově vzdělávací přednášky o poruchách srážlivosti krve.
Účel nadačního fondu
Podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání
a sportu.
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Základní údaje o nadačním fondu AQUAPURA
AQUAPURA, nadační fond
Datum založení: 10. března 2011
Právní forma: nadační fond
IČ: 28814657
DIČ: CZ28814657
Zřizovatelé nadačního fondu: JUDr. Pavel Staněk, Monika
Staňková.
Do 31. 12. 2013: Zapsán v nadačním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové,
v oddíle N, číslo vložky 228. Sídlo nadačního fondu
AQUAPURA: Za Jízdárnou 1985/4, 500 09 Hradec Králové.
Od 1. 1. 2014: Zapsán v nadačním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
v oddíle N, číslo vložky 1124. Sídlo nadačního fondu AQUAPURA: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1.
Kontakt
AQUAPURA, nadační fond
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
Tel.: +420 724 922 588
Email: info@aquapura.cz
Web: www.aquapura.cz, www.facebook.com/nfaquapura
Jak můžete podpořit nadační fond AQUAPURA?

Zakladatelé nadačního fondu AQUAPURA
JUDr. Pavel Staněk
Monika Staňková
Odborný garant nadačního fondu AQUAPURA
Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
IV. Interní hematologická klinika Fakultní nemocnice Hradec
Králové
Správní rada, revizor, vedení nadačního fondu AQUAPURA
JUDr. Pavel Staněk
předseda správní rady
Monika Staňková
členka správní rady
Jana Trejbalová
členka správní rady
Josef Staněk
revizor
Bc. Petra Adámková
ředitelka

Bankovním převodem
Číslo účtu: 246 101 055 / 0300, ČSOB.
Poštovní poukázkou
Do poštovní poukázky je třeba vyplnit tyto údaje o nadačním
fondu:
AQUAPURA, nadační fond
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
IČ: 28814657
Bankovní spojení: 246 101 055 / 0300, ČSOB.
Vážení dárci,
děkujeme Vám za finanční příspěvky a za Vaši podporu.
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Tromboembolická nemoc a Leidenská mutace
Tromboembolická nemoc patří mezi kardiovaskulární onemocnění, která představují
třetí nejčastější příčinu úmrtí v České republice a v dalších rozvinutých zemích. Tato
choroba je způsobena porušením rovnováhy mezi tvorbou a rozpouštěním drobných
sraženin v krvi. Projevuje se žilní trombózou, tedy vznikem krevní sraženiny, která
se může uvolnit do krevního řečiště a způsobit embolii, jež může skončit až úmrtím.
Jak laik pozná, že ho postihla tromboembolie? Jak se krevní sraženina projeví?
Vzhledem k tomu, že ve více než 90 % případů jsou postižené žíly v dolní končetině, tak tomu
odpovídají i příznaky. V závislosti na místě postižení je končetina bolestivá, někdy oteklá, při
postižení povrchových žil i zarudlá a proteplená. V případě příznaků je nezbytné vyhledat včas
lékaře.
Jak se projevy tromboembolie liší u různých částí těla?
Pokud dojde k trombóze v žilách horní končetiny, jsou příznaky podobné jako v žilách dolní
končetiny (viz výše). Pokud je postižen žilní systém u jiných orgánů, projeví se např. bolestí
hlavy či závratí nebo zvracením při postižení žil v centrálním nervovém systému. Při postižení
žil v oblasti břicha převládá bolest a zvracení.
Jak lze tromboembolii předcházet?
Nejlépe je možné výskytu tromboembolie předcházet zdravým a aktivním životním stylem.
Tím je myšlen dostatek pohybu, vyvarování se obezitě a také je potřebné dodržovat pitný
režim.
Jaké jsou v dnešní době možnosti léčby poruch srážlivosti krve?
Léčba pacientů s tromboembolií spočívá v užívání léků, které zabraňují tvorbě krevních
sraženin. Trvá individuálně dlouhou dobu v řádu měsíců i let, u některých osob je celoživotní.
Pro správnou účinnost předepsaného léku je potřeba pacientům v pravidelných intervalech
měřit hodnotu protrombinového času, vyjádřeného jako INR (International Normalized Ratio).
Při dobře nastavené terapii se INR měří 1x za 4 týdny.
Proč se tromboembolii říká syndrom turistické třídy?
Tromboembolická nemoc se často vyskytuje ve spojení s cestováním, kdy se může sraženina
v krvi vytvořit během dlouhého sezení zejména v letadle, v autobuse, a to především při
cestách delších než osm hodin. Zanedbání varovných příznaků nemoci a včasné nevyhledání
lékařské pomoci může mít fatální následky.
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Koho tromboembolie postihuje nejčastěji?
Mezi nejvíce ohrožené patří lidé v produktivním věku. V ČR má 5−10 % obyvatel některý
z rizikových faktorů onemocnění, mezi které patří obezita, věk, nádorová onemocnění, imobilizace, operace nebo užívání některých léků. Onemocnění je životu nebezpečné nejen
v případě plicní embolie, ale i při výskytu trombózy jinde v žilním systému, např. v centrálním
nervovém systému nebo v břišní oblasti.
Co je Leidenská mutace?
Nejčastější vrozená náchylnost k tvorbě krevních sraženin, která byla identifikována. Byla
prvně popsána v roce 1994. Trpí jí 3-5 % populace a pro pacienty znamená 3−5x větší riziko
vzniku žilní trombózy. Toto riziko může ještě stoupat v případě dalších rizikových faktorů jako
je např. operace, celková imobilizace, imobilizace dolní končetiny, u žen při užívání hormonální antikoncepce nebo v těhotenství. Je důležité, aby dívky, v jejichž rodině se žilní trombóza
vyskytla, o tomto faktu informovaly svého gynekologa ještě před tím, než začnou užívat hormonální antikoncepci.
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Aktivity nadačního fondu AQUAPURA v roce 2014
Osvětově vzdělávací přednášky o poruchách srážlivosti krve
V roce 2014 pokračoval nadační fond AQUAPURA ve spolupráci s odborným garantem doc.
MUDr. Petrem Dulíčkem, Ph.D., v pořádání osvětově vzdělávacích přednášek určených pro
studenty středních škol a gymnázií. Tématem přednášek je tromboembolie a Leidenská mutace krve, které mohou být rizikem pro dospívající mládež, především pro dívky, které začínají
užívat antikoncepci a pro chlapce v případě sportovních či jiných úrazů. Nadační fond
uspořádal přednášky v prostorách zdravotní školy VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové a na Vyšší odborné škole zdravotnické v Trutnově. Celkem se
přednášek zúčastnilo přes 200 studentů včetně budoucích zdravotních sester a zdravotnických asistentů. Úspěšnou sérii vzdělávacích přednášek pro střední školy a gymnázia zahájil
nadační fond již ve druhé polovině roku 2013, kdy se prvních tří setkání zúčastnilo více než
120 studentů.
Výtěžek reprezentačního plesu Nového Adalbertina
V rámci 1. Reprezentačního plesu Nového Adalbertina, který se konal na závěr plesové sezóny 15. března 2014 v Hradci Králové, byla ve prospěch nadačního fondu AQUAPURA vybrána
částka 5 000 Kč na pomoc pacientům s poruchou srážlivosti krve. Manželé Pavel a Monika
Staňkovi v průběhu večera představili činnost nadačního fondu a doc. MUDr. Petr Dulíček,
Ph.D., promluvil o tromboembolii a lékařských přístrojích, kterými nadační fond pomáhá
zvýšit kvalitu péče o pacienty s tímto onemocněním.
Veřejná sbírka ve Vinotéce u Mazlíka
Vinotéka u Mazlíka v Hradci Králové oslavila 3. narozeniny dobrým skutkem. Od 1. dubna do
1. května 2014 zde byla umístěna sbírková kasička nadačního fondu AQUAPURA. Výtěžek
dosáhl výše 2 965 Kč a je určen na pomoc pacientům Fakultní nemocnice Hradec Králové,
kteří se léčí s poruchou srážlivosti krve.
3. výročí činnosti nadačního fondu AQUAPURA
Nadační fond AQUAPURA připomněl 5. června 2014 v Hradci Králové 3. výročí své činnosti.
V rámci slavnostního setkání daroval nové lékařské přístroje a laboratorní vybavení 3 nemocnicím v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. K třetím narozeninám přišli nadačnímu
fondu AQUAPURA, jeho příznivcům, sponzorům a partnerům zazpívat talentovaní zpěváci
Českého chlapeckého sboru Boni pueri pod vedením sbormistra PhDr. Pavla Horáka, Ph.D.
Nadační fond AQUAPURA obdržel také sponzorský dar ve výši 100 000 Kč od svého dlouholetého podporovatele Československé obchodní banky a.s. z rukou ředitele Kanceláře
představenstva Ondřeje Škorpila.
Dar pro Fakultní nemocnici Hradec Králové
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Nové lékařské přístroje a laboratorní vybavení od nadačního fondu AQUAPURA osobně
převzal ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.,
Ph.D. Za částku 130 178 Kč byly nadačním fondem AQUAPURA pro fakultní nemocnici zakoupeny další lékařské přístroje k měření srážlivosti krve a spotřební materiál k těmto tzv.

koagulátorům. Dále lékařské sety, tzv. reagencie, které jsou používány v laboratoři a pomáhají při vyšetření krve pacientů s poruchami srážlivosti krve, slouží k monitorování účinnosti
nových léků užívaných k prevenci vzniku žilní trombózy.
Nadační fond AQUAPURA Pavla a Moniky Staňkových za čtyři roky své dosavadní činnosti
zakoupil a daroval Fakultní nemocnici Hradec Králové lékařské přístroje a laboratorní vybavení
za celkem 551 175 Kč. Dalších 14 lékařských přístrojů a zdravotnický materiál v hodnotě
téměř 300 000 Kč daroval oblastním nemocnicím v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.
Nadační fond AQUAPURA pomáhá také mimo oblast zdravotnictví, kde věnoval více než
100 000 Kč především na pomoc ohroženým dětem.
Lékařské přístroje pro nemocnici ve Svitavách a v Litomyšli
Zdravotnické přístroje v celkové hodnotě 51 984 Kč, které se používají k měření hodnot INR
krve pacientů s poruchou srážlivosti, získaly od nadačního fondu AQUAPURA Svitavská nemocnice a.s. a Litomyšlská nemocnice a.s. Darované přístroje pomáhají zvýšit kvalitu péče o
pacienty, kteří trpí tromboembolickou nemocí a podstupují antikoagulační léčbu. Ke zjištění
hodnoty INR (protrombinového času - International Normalized Ratio) díky novým přístrojům
stačí odběr kapilární krve z prstu a výsledky jsou známy během 2 minut.		
„Již několik let jsme se snažili prosadit tuto metodiku v naší nemocnici, avšak doposud neúspěšně, přesto jsme se snažili dál. Velmi si proto tohoto daru od nadačního fondu
AQUAPURA vážíme, protože je to první krok k tomu, jak zlepšit komfort našich pacientů
při opakovaných kontrolách INR. Doposud děláme tyto kontroly pouze ze žilní krve, což je
zbytečná zátěž pro naše pacienty, kteří mají většinou více chronických onemocnění. Také při
opakovaných žilních odběrech a aplikaci léků intravenózní cestou je velmi často žilní přístup
obtížný a je zde i větší riziko infekce. Odběr kapilární krve je pro pacienta téměř nezatěžující,“
řekla MUDr. Ivana Kellnerová, primářka Interního oddělení Svitavské nemocnice a.s.
Běžci a Hradecké lvice pomohli částkou 10 000 Kč
V Hradci Králové se 23. dubna 2014 uskutečnil 2. ročník charitativního běhu nadačního fondu AQUAPURA. Sportovního setkání se zúčastnily tři desítky běžců, které čekala tradiční
trať podél řeky Labe, tentokrát ve dvojnásobné délce oproti prvnímu ročníku, 2x2014 m.
Díky běžcům se nadačnímu fondu AQUAPURA podařilo získat celkem 10 000 Kč na pomoc
pacientům s poruchou srážlivosti krve. Velkou oporou při realizaci charitativního běhu byl
nadačnímu fondu již druhým rokem také sportovní tým královéhradeckých basketbalových
profesionálek a vedení klubu Hradecké lvice.
Golfisté přispěli částkou 85 400 Kč
Charitativní golfový turnaj nadačního fondu AQUAPURA potřetí tradičně pořádaný v Golf
& Spa Kunětická Hora si nenechalo ujít na 70 hráčů. Třetí ročník osobně podpořila mimo
jiné golfová profesionálka Lucie Hinnerová, dvojnásobná mistryně ČR ve hře na jamky.
Dobročinný účel turnaje byl motivací k účasti na charitativním turnaji také pro bývalého 8.
nejlepšího tenistu planety a vítěze 13 titulů ATP ve dvouhře, Karla Nováčka, který účastí na
golfovém turnaji osobně nadační fond AQUAPURA podpořil.
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Nové testovací proužky pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
Hematologickému oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s., zakoupil nadační fond AQUAPURA v září 2014 další testovací proužky k přístrojům Q-labs v hodnotě 4 992 Kč. Vyšetření
INR krve u pacientů s tromboembolií díky tomuto daru zůstává pro pacienty náchodské nemocnice i nadále zdarma. Přístroje Q-labs k měření hodnot srážlivosti krve u pacientů s tromboembolií na antikoagulační terapii mají lékaři hematologického pracoviště v této nemocnici k
dispozici od roku 2012, kdy nadační fond AQUAPURA daroval tři přístroje včetně testovacích
proužků.
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Osvětově vzdělávací přednášky o poruchách srážlivosti krve

Nové testovací proužky pro Oblastní nemocnici
Náchod a.s.

Přednášející doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., (na fotografii vlevo) se studentkami VOŠ a SZŠ v Trutnově.

Testovací proužky pro hematologické oddělení
náchodské nemocnice umožní, aby i další vyšetření
INR krve pacientů byla zdarma.
Veřejná sbírka ve Vinotéce u Mazlíka

Osvětově vzdělávací přednášky pořádané na VOŠZ a SZŠ Hradec Králové a na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci
Králové.
Andrea Dytrychová z Vinotéky u Mazlíka s Monikou
Staňkovou z nadačního fondu AQUAPURA.

Úspěšná sbírka s výtěžkem 2 965 Kč. Prvními dárci
byli Miloš Kunc (vlevo) a Jaroslav Filip z Vinotéky u
Mazlíka.
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3. výročí činnosti nadačního fondu AQUAPURA

Dar pro nadační fond AQUAPURA osobně předal
ředitel Kanceláře představenstva Československé
obchodní banky a.s., Ing. Ondřej Škorpil (vlevo).

Lékařské přístroje pro nemocnici ve Svitavách
a v Litomyšli

Ke třetím narozeninám přišli nadačnímu fondu
AQUAPURA zazpívat talentovaní zpěváci Českého
chlapeckého sboru Boni pueri.

MUDr. Zdena Fenclová z Litomyšlské nemocnice
a.s. převzala tzv. koagulátor včetně spotřebního
materiálu, který slouží k měření hodnot INR u
pacientů s tromboembolií.

Vlevo manželé Pavel a Monika Staňkovi při předání
nových lékařských přístrojů třem nemocnicím.
Zprava ředitel FN Hradec Králové prof. MUDr.
Roman Prymula, CSc., Ph.D., prim. MUDr. Zdena
Fenclová z Litomyšlské nemocnice a.s., MUDr.
Lukáš Rychlovský ze Svitavské nemocnice a.s.

Dva nové přístroje k měření INR krve a testovací
proužky.
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Dar pro Fakultní nemocnici Hradec Králové

Vpravo ředitel FN Hradec Králové prof. MUDr.
Roman Prymula, CSc., PhD., převzal od nadačního
fondu dar, který zahrnuje lékařské sety, lékařské
přístroje i laboratorní materiál.

MUDr. Lukáš Rychlovský převzal pro Svitavskou
nemocnici a.s. lékařský přístroj a testovací proužky
darované nadačním fondem AQUAPURA.

Běžci a Hradecké lvice pomohli částkou 10 000 Kč

Golfisté přispěli částkou 85 400 Kč

Hostitelem charitativního turnaje byl již potřetí resort
Golf & Spa Kunětická Hora.

Turnaj osobně podpořily sportovní osobnosti. Vpravo
bývalý 8. nejlepší tenista planety Karel Nováček a
současná golfová profesionálka Lucie Hinnerová.

Druhý ročník charitativního běhu za účasti tří desítek
běžců.

Manager golfového resortu Pavel Krejčík (vpravo)
slavnostně předal celkový výtěžek charitativního
turnaje.

Společná fotografie účastníků golfové akademie.

Slavnostní předání šeku s výtěžkem sportovního
setkání na pomoc pacientům s tromboembolií.

Golfové setkání a turnaj na 18cti jamkovém hřišti si
nenechalo ujít na 70 hráčů.

Součástí charitativního setkání byla kromě turnaje
i golfová akademie, která se konala na místním
odpališti pod vedením Pavla Krejčíka, managera
resortu.

Trasa charitativního běhu vedla podél řeky Labe
v centru Hradce Králové a měřila symbolických
2x2014 m.
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Finanční část
Rozvaha k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
AKTIVA

A.
II.
4
IV.
7.
B.
I.

PASIVA
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1.
II.
5.
III.
1.
3.
Aktiva celkem
A.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
B.
III.
1.
8.
9.
22.
Pasiva celkem

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účetního období
dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

43
47
47

27
47
47

-4

-20

Oprávky k samost. movitým věcem
a souborům movitých věcí
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Materiál na skladě
Pohledávky celkem
Ostatní pohledávky
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách

-4

-20

1269
12
12
35
35
1222
26
1196
1312
1288
1197
55
1142
91
0
91
24
24
14
3
1
6
1312

1388
112
112
0
0
1276
28
1248
1415
1407
1276
55
1221
131
131
0
8
8
0
2
0
6
1415

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní

Výkaz zisků a ztrát
k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
NÁKLADY

VÝNOSY

A.
I.
1.
II.
7.
8.
III.
9.
V.
24.
Náklady celkem
B.
I.
2.
IV.
15.
17.
Výnosy celkem
C.
34.
D.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Služby celkem
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Ostatní náklady celkem
Jiné ostatní náklady
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy celkem
Úroky
Zúčtování fondů
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost
382
7
7
360
1
359
13
13
2
2
382
202
95
95
107
1
106
202
-180
2
-182

31
0
0
31
0
31
0
0
0
0
31
344
344
344
0
0
0
344
313
0
313

Odměna správní rady, revizora 0 Kč.
AQUAPURA, nadační fond, respektoval pravidlo stanovené statutem nadačního fondu o omezení nákladů
souvisejících s jeho správou (do 30 % nadačního jmění). Dosažené procento správní režie nadačního fondu
bylo 29,50 %.
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Účel, na který byly nadační příspěvky použity k 31. 12. 2014. Předáno na základě
darovacích smluv (částky včetně DPH).
Fakultní nemocnice Hradec Králové, dar ve výši 130 178 Kč
lékařské přístroje k měření hodnot INR krve pacientů na antikoagulační terapii
spotřební materiál k přístrojům na měření INR
laboratorní sety, tzv. reagencie, k monitorování účinnosti nových léků užívaných pacienty
k prevenci vzniku žilní trombózy
Svitavská nemocnice a.s., dar ve výši 25 992 Kč
lékařské přístroje k měření hodnot INR krve pacientů na antikoagulační terapii
spotřební materiál k přístrojům na měření INR
Litomyšlská nemocnice a.s., dar ve výši 25 992 Kč
lékařské přístroje k měření hodnot INR krve pacientů na antikoagulační terapii
spotřební materiál k přístrojům na měření INR
Oblastní nemocnice Náchod a.s., dar ve výši 4 992 Kč
spotřební materiál k přístrojům na měření INR

Finanční dary a věcné dary poskytnuté nadačnímu fondu AQUAPURA na základě
darovacích smluv v hodnotě nad 10 000 Kč k 31. 12. 2014.
ACEMA Credit Czech, a.s.		 25 000 Kč
Československá obchodní banka, a.s.

100 000 Kč

JUDr. Milan Suchánek		 10 000 Kč
JUDr. Pavel Staněk 		 20 000 Kč
Královéhradecká provozní a.s.		 20 000 Kč
TOPSTYL CZ, s.r.o.		 50 000 Kč
Veba, textilní závody, a.s.		 37 226 Kč
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Poděkování sponzorům a partnerům nadačního
fondu AQUAPURA
Vážení sponzoři a partneři nadačního fondu AQUAPURA,
zcela si uvědomujeme Vaši velkou důvěru, kterou vkládáte do činnosti nadačního fondu
AQUAPURA, který se jako jediný v České republice zaměřuje na pomoc pacientům s poruchami srážlivosti krve. Díky Vám se nám postupně daří zvyšovat kvalitu péče, která je na
hematologických pracovištích nemocnic poskytována lidem s tímto onemocněním.
Děkujeme Vám za dlouhodobou laskavou podporu a přízeň. Velmi děkujeme také novým
společnostem, které se v uplynulém roce do spolupráce s nadačním fondem AQUAPURA
zapojily.
Vážíme si Vaší přízně a děkujeme Vám všem za to, že pomáháte pacientům s diagnostikovanou tromboembolickou nemocí.
Poděkování náleží také mediálním, reklamním, internetovým partnerům a sdělovacím
prostředkům za to, že pomáhají šířit informace o poruchách srážlivosti krve a činnosti
nadačního fondu AQUAPURA směrem k široké veřejnosti a zvyšují povědomí o prevenci,
příznacích a léčbě tromboembolie.
Velmi Vám za Vaši spolupráci, podporu a přízeň děkujeme.
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Hlavní partneři

JUDr. Helena Divišová
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Ostatní partneři

Reklamní a mediální partneři

Ing. Vladimír Kasal
Ing. Václav Ludvík
Ing. Pavel Rambousek

Mgr. Petr Neckař
Nader Safari

FiftyFifty kreativní agentura s.r.o., Bohuslava Martinů 1038 , 500 02 Hradec Králové, IČ: 45537135
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VÝCHODOČESKÁ TELEVIZE
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VÝCHODOČESKÁ TELEVIZE
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www.aquapura.cz
Výroční zprávu 2014 vydal AQUAPURA, nadační fond, v květnu 2015.

