Nadace na podporu transplantace kostní dřeně,
pomoc lidem s krevními nádory
a vrozenými poruchami
krevního srážení

Výroční zpráva
Nadace Haimaom
za rok 2014
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Úvodní slovo předsedy správní rady a čestného předsedy Nadace
Haimaom
Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé,
dovolte nám, abychom na tomto místě poděkovali desítkám dobrovolných dárců, kteří
svými finančními příspěvky a svou aktivitou pomohli prostřednictvím Nadace Haimaom v prvé
řadě zlepšit podmínky péče o vážně nemocné pacienty díky investicím do vybavení Hematoonkologické kliniky FNOL a LF UP v Olomouci. Zdroje Nadace Haimaom významným
způsobem pomohly kofinancovat zdravotnickou a výpočetní techniku rozšířené ambulance a
lůžkového oddělení 5A, kde jsou od poloviny roku 2014 ošetřováni a léčeni pacienti
s monoklonálními gamapatiemi, respektive mnohočetným myelomem. Tito nemocní byli
dříve léčeni na III. Interní klinice, nicméně v rámci restrukturalizace interních oborů FNOL
byli logicky přesunuti i s celým odborným týmem na naši kliniku. Zmíněným krokem bylo
završeno sjednocení hematologické diagnostiky a léčby dospělých pacientů ve FN Olomouc
na Hemato-onkologické klinice, kde vzniklo komplexní pracoviště schopné poskytovat péči
pro všechny nemocné s chorobami krevních buněk a krevního srážení, a to od základní
diagnostiky až po cílenou léčbu a transplantace kostní dřeně (krvetvorných buněk). A právě
v polovině roku 2014 transplantační tým HOK provedl tisící transplantaci krvetvorných buněk
v historii.
Díky pomoci dárců se také podařilo finančně přispět na vzdělávání zdravotnických
pracovníků kliniky, zajistit vydávání edukačních brožur pro pacienty a upořádat odborná
setkání jak zdravotníků (XXVIII. Olomoucké hematologické dny, Setkání spolupracujících
pracovišť střední a severní Moravy a Slezska a Moravské lymfomové symposium), tak i na
odborná a společenská setkání pacientů a jejich sdružení se zdravotníky Hemato-onkologické
kliniky Olomouc. Všechny tyto aktivity nám kontinuálně pomáhají ve společném boji proti
závažným chorobám krvetvorné tkáně či poruchám krevního srážení.
Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé,
Chtěli bychom znova poděkovat všem členům správní a dozorčí rady Nadace Haimaom
a řadě dalších pracovníků a dobrovolníků, kteří ve prospěch Nadace Haimaom a její
myšlenky odvedli v roce 2014 obrovský kus práce.
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
předseda správní rady Nadace Haimaom
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
čestný předseda Nadace Haimaom
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Poslání nadace
Nadace Haimaom byla zřízena za účelem zlepšení hospitalizačních podmínek
pacientů s vážnými poruchami krvetvorby, prohloubení všestranné péče
o ně, zkvalitnění a doplnění lékařské a laboratorní přístrojové techniky,
materiálního

vybavení

a

podpory

vzdělávání

pracovníků

Hemato-

onkologické kliniky FN Olomouc (HOK FNOL).
K dosažení uvedených cílů nadace vyvíjí zejména tyto činnosti:
1. Soustřeďuje finanční prostředky na účtu nadace.
2. Pořizuje či přispívá na přístrojové a materiální vybavení pracovišť kliniky.
3. Organizuje a finančně zajišťuje edukační programy pro nemocné a jejich rodinné
příslušníky.
4. Podporuje účast pracovníků Hemato-onkologické kliniky na odborných seminářích a
kongresech a přispívá na ně.
5. Rozvíjí vzájemnou spolupráci zdravotníků, příbuzných pacientů a veřejnosti
a informuje je o problémech a potřebách pacientů HOK FNOL.
6. Organizuje odborná setkání lékařů spádového regionu s cílem postgraduálního
vzdělávání a zlepšení informovanosti o nových diagnostických a léčebných
možnostech HOK.
7. Spolupodílí se na organizaci celostátního sjezdu (Olomouckých hematologických
dnů), který je nejvýznamnějším pravidelným každoročním fórem hematologů České
republiky, na kterém jsou prezentovány výsledky nejmodernějších diagnostických
možností a léčebných přístupů v hematologii.

Prostředky k realizaci cílů a zajištění činnosti nadace získává zejména
z následujících zdrojů:
1. Darů právnických a fyzických osob věnovaných nadaci
2. Výnosů z kulturních a společenských akcí
3. Výnosů podnikatelských a jiných ekonomických aktivit, s cíli nadace souvisejících
4. Know-how pracovníků HOK FNOL a Nadace Haimaom
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Základní informace
Nadace Haimaom, nadace na podporu transplantace kostní dřeně, pomoc lidem
s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení, byla dle Zákona
102/92 Sb. zaregistrována u Okresního úřadu v Olomouci pod registračním
číslem 171/0897 dne 21. 8. 1997 a po změně zákona č.227/1997 Sb. (Zákon
o nadacích a nadačních fondech) zaregistrována a dnem 5. května 1999
zapsána v nadačním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu
v Ostravě v oddílu N, vložce č. 163.
Název: Nadace Haimaom
Sídlo: Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc,
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Identifikační číslo – IČO: 66 93 56 10
DIČ: CZ 66 93 56 10
Bankovní spojení: KB Olomouc, a.s., číslo účtu 19-1012660297/0100
Zřizovatelé:
Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
MUDr. Ivana Sulovská
MUDr. Edgar Faber, CSc.
Doc. RNDr. Marie Jarošová, CSc.
Mgr. Lia Andrlová
Miloslava Lipertová
Jana Ščudlová
Milada Šinclová
Mgr. Alexandra Škrobánková
Kontakty:
tel.: 58 844 4360
fax.: 58 844 2517
e-mail: info@haimaom.cz
http://www.haimaom.cz
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Organizace Nadace Haimaom
Složení správní rady nadace Haimaom k 31. 12. 2014
Předseda správní rady:

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Čestný předseda nadace:

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Místopředsedové správní rady:

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
MUDr. Ivana Sulovská

Členové správní rady:

MUDr. Jaromír Hubáček, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
Jana Kadlecová
MUDr. Luděk Raida, Ph.D.
B.c. Monika Labudíková

Dozorčí rada:

Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
Milena Koupilová
Lenka Štursová
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Činnost a aktivity nadace v roce 2014
10. MORAVSKÉ LYMFOMOVÉ SYMPOSIUM

10. Moravské Lymfomové Symposium
Aktivně – interaktivně - edukativně

Clarion Congress Hotel Olomouc
Sál Codex a Scriptum
24. 1. 2014 od 9.00 hod.
Dne 24. 1. 2014 proběhlo již tradiční odborné setkání pod názvem 10. Moravské
lymfomové sympozium (MLS) Hotelu Clarion Olomouc. Celý program byl věnován
diagnostice a léčebné strategii u pacientů s Hodgkinovým lymfomem. Zazněly rovněž
prezentace k problematice lymfomu z plášťových buněk, vzácných lymfoproliferacích a
mnohočetného myelomu. Odborný program sestavili: prof. MUDr. T. Papajík,CSc.,
Doc. MUDr. V. Procházka, Ph.D., MUDr. J. Minařík, Ph.D. a MUDr. D. Starostka.
Akce

se

účastnili

hematologové

z Olomouckého,

Moravskoslezského

a

také

Jihomoravského kraje.
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TISÍC TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ PROVEDLI ZA 17 LET
ODBORNÍCI VE FN OLOMOUC
TISKOVÁ ZPRÁVA
16. 5. 2014
Tisící transplantaci kostní dřeně provedou v nejbližších dnech odborníci ve Fakultní
nemocnici Olomouc, která patří mezi přední hemato-onkologická centra v zemi.
Jubilejním pacientem je šestatřicetiletý Roman Weiss z Olomouce, jemuž letos na
počátku roku olomoučtí lékaři diagnostikovali závažné onemocnění krvetvorby. V
příštím týdnu podstoupí transplantaci štěpu od dárce z Německa. V olomoucké
nemocnici byl program transplantací zahájen v roce 1997, přičemž první pacientka žije
dnes plnohodnotným životem bezmála osmnáct roků.
„Transplantace kostní dřeně představují pro řadu nemocných jedinou naději na
záchranu života. Velmi mě těší, že jsme tuto naději mohli dát už tisícovce našich
pacientů a že se naše hemato-onkologická klinika úspěšností léčby řadí k předním
evropským centrům,“ podotkl doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel Fakultní
nemocnice Olomouc.
Právě transplantační program dává dnes šanci na přežití přibližně osmdesáti
procentům lidí s nejzávažnějšími onemocněními krve a krvetvorby. „Když jsme téměř
před osmnácti lety začínali s transplantacemi kostní dřeně v Olomouci, byl to velký
posun v dostupnosti této léčby pro české pacienty. Nemocné jsme předtím byli nuceni
posílat do Prahy nebo Plzně. Navíc výskyt těchto chorob narůstá a kapacita tehdejších
pracovišť už nestačila,“ popsal prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., přednosta Hematoonkologické kliniky FN Olomouc.
Úspěšnost léčby se podle jeho slov neustále zvyšuje díky včasnější diagnostice a
novým lékům. „Jestli je dárce kostní dřeně příbuzným nemocného nebo není, to dnes
už v procesu léčby nehraje zásadní roli. Umíme vhodného dárce velmi přesně
vytipovat. Zlepšuje se diagnostika, podpůrná léčba i naše zkušenosti. To vše hraje ve
prospěch

nemocného,“

uvedl

profesor

Indrák.

Ročně

je

ve

FN

Olomouc

transplantováno více než 70 pacientů.
Tisícím pacientem je mladý muž z Olomouce, u něhož olomoučtí lékaři diagnostikovali
akutní myeloidní leukémii. „Chemoterapie nepřinesla očekávané výsledky, proto jsme
se dohodli na transplantaci, která je pro něj jedinou šancí na vyléčení. Vhodného dárce
se nám nepodařilo najít ani v rodině nemocného ani v českých registrech, našel se
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ovšem v německém registru dárců krvetvorných buněk. Pro pacienta i jeho rodinu to
znamená novou naději,“ řekl doc. MUDr. Edgar Faber, CSc., vedoucí lékař
transplantačního centra Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc.
Roman Weiss se doposud naplno věnoval manželce a dvěma dětem, měl náročnou
práci a rekreačně hrál hokej a sportoval. „Na konci roku jsem se ale necítil dobře, byl
jsem slabý, unavený a extrémně bledý. V polovině ledna jsem pak šel na vyšetření a
tam jsem se dozvěděl, že mám závažné onemocnění krvetvorby. Byl to obrovský šok,“
popsal pacient. V té době už s manželkou čekali třetí dítě, které se narodilo teprve
před dvěma týdny. „Moje rodina je pro mě obrovskou podporou a také motivací.
Lékařům olomoucké kliniky důvěřuji a pevně věřím, že se vyléčím a budu se moci
vrátit ke svému dosavadnímu životu,“ dodal Roman Weiss.
V České republice existuje tak jako v řadě vyspělých zemí dárcovský program kostní
dřeně, který je koordinován Českým národním registrem dárců dřeně a Českým
registrem dárců krvetvorných buněk. Lidí, kteří jsou zapsáni v databázi dobrovolných
potenciálních dárců ochotných v budoucnu kdykoliv to bude třeba darovat a zachránit
lidský život, je stále málo.
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RADEGASTOVA VÝZVA
Sportovní akce maratón „Radegastova výzva“ se uskutečnila ve dnech 17. a 18. 5.
2014 za účasti 90-ti týmů (tří členné štafety) v počtu cca 270 závodníků a závodnic.
Poděkování patří všem účastníkům a jejich skvělým výkonům. Na prvním ročníku
Radegastovy výzvy 2014 se vybralo ve prospěch Nadace Haimaom celkem 22.708
Kč, které budou použity na léčbu nemocných s leukémií.
Celková suma byla vybrána:
- z prodeje silikonových náramků
- z výtěžku ze startovného účastníků závodu
- z finančních darů (poslaných formou bankovního převodu na č. ú. RV)
Během této akce zapsalo do registru dárců kostní dřeně 12 lidí a řada dalších jich k
tomu byla motivována.
Děkujeme tímto všem, kteří se do akce jakkoliv zapojili, čelili Radegastově výzvě a
společně dřeli pro dřeň! Možná jsme právě díky vám všem, novým dárcům a celé této
události zachránili nejeden lidský život.
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XXVIII. OLOMOUCKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY S MEZINÁRODNÍ
ÚČASTÍ
Osm set odborníků v oblasti nemocí krve a krvetvorby z České republiky i zahraničí a
35 farmaceutických firem se ve dnech 1. -3. 6. 2014 sešlo v hanácké metropoli na
XXVIII. Olomouckých hematologických dnech.
Hlavní téma je letos zaměřeno na zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin známé
jako Hodgkinův lymfom. Organizátoři z olomoucké Hemato-onkologické kliniky při
zahájení třídenního sjezdu připomněli dvě významné události. Tou první je tisící
transplantace kostní dřeně nedávno provedená ve Fakultní nemocnici Olomouc, tou
druhou byl křest významné odborné publikace Repetitorium Hematologie a transfuzní
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lékařství, jejímž hlavním autorem je přednosta kliniky a prezident sjezdu prof. MUDr.
Karel Indrák, DrSc.
Tradiční Olomoucké hematologické dny jsou největší hematologickou odbornou akcí
pořádanou v ČR, v roce 2014 probíhaly v prostorách NH Hotelu Olomouc. V rámci
hlavního odborného programu zaznělo během tří dnů celkem 95 ústních sdělení
rozdělených do 19 sekcí. V jednom z pěti přednáškových sálů byla umístěna posterová
sekce, bylo prezentováno 56 nejlepších e-posterů. Součástí je jako každoročně také
Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů i anglicky vedené Symposium on
Advances in Molecular Hematology, kterého se každoročně účastní řada špičkových
českých i zahraničních vědců. Slavnostní Wiedermannovu přednášku, která je
pojmenována po zakladateli olomoucké hematologie, letos přednesl prof. Andreas
Engert, předseda německé společnosti pro Hodgkinův lymfom GHSG (German Hodgkin
Study Group).
Na pořádání Olomouckých hematologických dnů se podílejí Česká hematologická
společnost ČLS JEP, Česká asociace sester (Sekce onkologie), Hemato-onkologická
klinika FN a LF UP, Lékařská fakulta UP v Olomouci a HAIMAOM, nadace na podporu
transplantace kostní dřeně. Prezidentem sjezdu je od jeho počátku v roce 1987 prof.
Karel Indrák, předsedou vědeckého výboru je doc. Edgar Faber a předsedou
organizačního výboru doc. Tomáš Papajík. Od roku 2005 je tento kongres jako
vzdělávací akce akreditován Evropskou hematologickou asociací v systému CME ECAH
(Continual Medical Education of European Council for Accreditation in Hematology).

PODPORA PACIENTSKÝCH SDRUŽENÍ
Nadace Haimaom dlouhodobě spolupracuje s pacientskými organizacemi, které
podporuje odborně i finančně. V roce 2014 poskytla Nadace Haimaom dar 15.000 Kč
občanskému sdružení Diagnóza CML, které zorganizovalo edukační setkání pacientů a
22.000 Kč organizaci Lymfom Help, o. s., která uspořádala rekondiční pobyt pro
pacienty v Ostružné.
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AKTIVITA PANA IVANA KOCMÁNKA

Zásluhou pana Ivana Kocmánka a jeho rodiny bylo na společenské akci vybráno pro
Nadaci Haimaom 35.405,- Kč.
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XXI. PRACOVNÍ SETKÁNÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH
HEMATOLOGICKÝCH A ONKOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ SEVERNÍ A
STŘEDNÍ MORAVY A SLEZSKA
Ve dnech 7. - 8. 11. 2014 proběhlo již tradiční setkání spolupracujících
hematologických center Moravy a Slezska. I v letošním roce byl připraven kvalitní
odborný program věnovaný problematice koagulačních vad a mnohočetnému
myelomu, který pomáhali připravit lékaři a ostatní pracovníci Hemato-onkologické
kliniky.
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ADVENTNÍ KONCERT

Dne 30. 11. 2014 připravilo vedení Nadace Haimaom

pro pacienty, zdravotníky a

dárce každoroční adventní koncert, který se konal v prostorách NH Collection Olomouc
Conngress centru v Olomouci.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Páteční dopoledne dne 5. 12. 2014 zpříjemnila pacientům Hemato-onkologické kliniky
FN Olomouc mikulášská nadílka. Čertice Ludmila Krmelová v doprovodu dvou andělů a
Mikuláše rozvířila atmosféru nejen na lůžkových odděleních, ale také v ambulanci
kliniky, a přivedla tak pacienty alespoň na chvíli na jiné myšlenky. Ludmila Krmelová
působila deset let jako sestra na Hemato-onkologické klinice FNOL, a přestože se dnes
už věnuje jiné profesi, i nadále spolupracuje s nadací Haimaom a už v loňském roce
obnovila tradici mikulášské nadílky.
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Hlavní nákupy a investice Nadace Haimaom v roce 2014

Drobný majetek

149 213,- Kč

Počítačová technika

360 292,- Kč

Nábytek

328 483,- Kč

EKG FX-8322 vč. příslušenství

96 679,- Kč

Defibrilátor Lifepack LP 1000

56 749,- Kč

Fluorometr QUIBIT 2.0

50 916,- Kč

Lázeň vodní GFL 1012

32 464,- Kč

Odsávačka Victoria Versa vč. příslušenství projekt Nadace pro transplantaci kostní dřeně
Plzeň

37 350,- Kč

Osvětlovací a instalační rampa LR-H II

234 086,- Kč

Účetnictví nadace
Účetnictví nadace je vedeno a účetní uzávěrka byla připravena v souladu se Zákonem
č.563/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a s ním spojených prováděcích
opatření. Osobou odpovědnou za účetnictví byl v roce 2014 pan Karel Malý, se kterým
Nadace Haimaom uzavřela dne 14. 11. 2002 smlouvu o provádění účetnických prací.
Běžný účet je veden u KB a.s., pobočka Olomouc.
Přiznání k dani z příjmu nadace za rok 2014 bylo řádně zpracováno a odesláno
Finančnímu úřadu v Olomouci dne 1. 4. 2015

18

Rozvaha Nadace Haimaom k 31. 12. 2014
AKTIVA

Tis. Kč

Stálá aktiva

837

Software

534

Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý majetek
Oprávky
Oběžná aktiva

11346
3733
-14779
5466

Odběratelé

145

Daň z příjmů

108

Pokladna

39

Bankovní účty

5176

ÚHRN AKTIV (ř. 02+03+28+55)

6303

PASIVA

Tis. Kč

Jmění

6144

Vlastní jmění

1852

Fondy

155

Výsledek hospodaření celkem

4292

Hospodářský výsledek ve schvalovacím
řízení

1203

Nerozdělený zisk minulých let

3089

Krátkodobé závazky
Dodavatelé
Daně
ÚHRN PASIV

159
30
129
6303
19

Výkaz zisků a ztrát Nadace Haimaom k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
POLOŽKY
Spotřeba materiálu
Cestovné
Ostatní nakoupené služby
Mzdové náklady
Jiné ostatní náklady
Odpisy majetku
Poskytnuté příspěvky

Tis. Kč
1468
23
2818
375
14
276
57

Celkem náklady

5031

Tržby z prodeje služeb

3125

Dary

3525

Celkem výnosy

6650

Hospodářský výsledek před zdaněním

1619

Daň z příjmů
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

416
1203
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Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému
dni 31. prosince 2014:
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Nadace HAIMAOM k 31. prosinci 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.
V Olomouci dne: 20. 4. 2015
Auditor: Ing. Petr Vanský, osvědčení o zápisu do seznamu auditorů č. 124
HZ Olomouc, spol. s r. o., osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností č.
63
Husitská 157/4, 779 00 Olomouc
Kompletní zpráva auditora je k nahlédnutí v sídle Nadace Haimaom (Hemato-onkologická
klinika, I. P. Pavlova 6, Olomouc).

Zpráva správní rady nadace
Správní rada nadace Haimaom na svém mimořádném zasedání dne 26. 6. 2015.
přezkoumala a schválila účetní uzávěrku k 31. 12. 2014. Dospěla k závěru, že tato
účetní uzávěrka pravdivě zobrazuje majetek, nadační jmění, pohledávky, závazky,
finanční situaci a hospodaření nadace.
Za správní radu nadace Haimaom
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
předseda správní rady Nadace Haimaom
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
místopředseda správní rady Nadace Haimaom
MUDr. Ivana Sulovská
místopředseda správní rady Nadace Haimaom
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Zpráva dozorčí rady nadace
Dozorčí rada nadace Haimaom provedla kontrolu hospodaření nadace Haimaom a na
svém mimořádném zasedání dne 26. 6. 2015 přezkoumala a schválila účetní uzávěrku
k 31. 12. 2014. Dospěla k závěru, že tato účetní uzávěrka pravdivě zobrazuje majetek,
nadační jmění, pohledávky, závazky, finanční situaci a hospodaření nadace.
Za dozorčí radu nadace Haimaom
Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
Milena Koupilová
Lenka Štursová
členové dozorčí rady Nadace Haimaom
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