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NFDO KRTEK
V ROCE 2020

VÁŽENÍ PODPOROVATELÉ,
MILÍ KRTČÍ PŘÁTELÉ,
dovolte nám, abychom Vás
seznámili s tím, co se nám
v roce 2020 podařilo.
Díky Vám!

TÉMATA
Zlepšování kvality života
Výzkum léčby dětských
nádorů
Technologické vybavení
Sociální výpomoc, domácí
péče, právní poradenství
Reprezentace

Děkujeme, že nám pomáháte.

CÍLE Z ROKU 1999
PODLE ZAKLADATELE NFDO KRTEK
PANA PROFESORA JAROSLAVA ŠTĚRBY
Zlepšovat životy onkologicky nemocných dětí,
které se léčí na Klinice dětské onkologie
Fakultní nemocnice Brno (KDO FN Brno).
Podporovat další vzdělávání lékařů
a středního zdravotnického personálu
z KDO FN Brno.
Zvyšovat úroveň technologického vybavení pro
komplexní diagnostiku a léčbu dětí na KDO FN
Brno.

JAK SE KRTKOVI
DAŘÍ DNES?
V současnosti jsme poslání
nadačního fondu rozšířili o další
oblasti v souvislosti s aktuálními
potřebami KDO FN Brno, jejíž
součástí NFDO Krtek je.
Stále se snažíme zlepšovat kvalitu
života dětí a dospívajících
s onkologickým onemocněním –
nejen prostřednictvím rekondičních
a resocializačních pobytů, ale také
významnou sociální výpomocí;
zaměřili jsme se na podporu
výzkumu léčby dětských nádorů,
konkrétně na podporu
personalizované medicíny; stále
zvyšujeme úroveň technologického
vybavení KDO FN Brno; jsme
součástí týmu domácí péče;
organizujeme nadále charitativní
projekty nebo jsme partnery

organizátorů těchto akcí; rozšířili
jsme naši působnost i v právní
oblasti a dále se zaměřujeme na
informovanost veřejnosti o dětské
onkologii díky každoročnímu
projektu Dny dětské onkologie
v Brně.
Na začátku epidemie koronaviru
jsme dokázali zajistit dostatečné
množství nanovlákenných roušek
i respirátorů pacientům z KDO FN
Brno i jejich rodičům a zdravotnímu
personálu.

JAK JSME VYUŽILI FINANČNÍ DARY
V ROCE 2020 (V %)

Výzkum léčby dětských nádorů
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Reprezentace
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Technologické vybavení KDO FN Brno
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Zlepšování kvality života
24%

Charitativní projekty
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Sociální výpomoc, domácí péče
23%
Graf zobrazuje náklady NFDO Krtek v roce 2020.

Srdečně děkujeme za veškerou podporu finanční i věcnou, bez níž bychom nebyli
schopni pomoci rodinám v těžké životní
situaci.

PŘIJATÉ DARY:
15,5 mil. Kč

TÉMA 1

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA

BĚHEM LÉČBY NA KLINICE
Koronavirová situace znesnadnila
návštěvy známých osobností
a ambasadorů, kteří pravidelně
chodí rozveselit pacienty na
KDO FN Brno.
Jako každý rok jsme průběžně
zajišťovali narozeninové a vánoční
dárky pro pacienty z KDO FN Brno,
a to i díky našim dárcům, kteří se
sami rozhodli některé dary pořídit.

BĚHEM LÉČBY
NA UBYTOVNĚ
Ubytovna v areálu dětské
nemocnice je nepostradatelným
zázemím pro onkologické pacienty
a jejich rodiny. Umožňuje dětem
během léčby pobyt mimo
nemocniční prostředí a současně
zohledňuje finanční situaci rodin
a jejich nárok na ubytování coby
doprovodu hospitalizovaných dětí.
NFDO Krtek ubytování plně hradí.

REKONDIČNÍ
A RESOCIALIZAČNÍ
POBYTY
Rekondiční a resocializační pobyty,
jako jsou tábory, bývají často prvním
obdobím, které naše krtčí děti po
ukončené onkologické léčbě tráví
bez přítomnosti rodičů, pouze ve
skupině svých vrstevníků. Relaxační
pobyty pro rodiny s dětmi v aktivní
léčbě a těsně po jejím ukončení
poskytují rodičům příležitost sdílet
obavy i naděje spojené s
onkologickou léčbou, umožňují jim
vzájemnou podporu a navázání
bližších vztahů. Dětem takový
kolektiv poskytuje bezpečí
a pochopení vrstevníků s podobnou
zkušeností. Vzhledem k pandemii
koronaviru jsme však letos tyto akce
nemohli uspořádat.

NÁKLADY:
2,3 mil. Kč

TÉMA 2

VÝZKUM LÉČBY DĚTSKÝCH NÁDORŮ

PERSONALIZOVANÁ
MEDICÍNA
Personalizovaná medicína
představuje inovativní a méně
toxický způsob léčby dětských
onkologických onemocnění.
Dětskému pacientovi, u kterého
selhala standardní léčba, se podává
léčba uzpůsobená „na míru“ na
základě specializované diagnostiky.
Tento způsob léčby je díky
přesnému zaměření na konkrétní
buňky i méně toxický. Pro léčbu
dítěte se ale musí speciálně žádat
na pojišťovně o úhradu.
Zdravotní pojišťovny mnohdy
nestíhají reagovat na moderní
přístup ve vyšetření, a tak může
dojít k selhání systému úhrady
pojišťovnami, které hradí léčbu
pouze v rámci schváleného paušálu.
Zdravotní pojišťovna je proto
schopna uhradit metodu vyšetření
(lze jej zařadit ke standardním
úkonům), ale např. specifické
chemikálie pro personalizovanou
medicínu hradí NFDO Krtek.

VZDĚLÁVÁNÍ
ZDRAVOTNÍHO
PERSONÁLU
V roce 2020 podpora vzdělávání
lékařů a zdravotních sester přesáhla
částku 100.000 Kč.
Šlo o 5 online konferencí,
4 konference, 2 stáže a 2 členství
v odborných organizacích.

SPOLUPRÁCE
S VÝZKUMNÝMI CENTRY
NFDO Krtek podporuje úzké
propojení KDO FN Brno
a spřátelených výzkumných center,
jako jsou: CEITEC, ICRC, Masarykův
onkologický ústav, součástí je i
pracoviště RECAMO, Lékařská fakulta
MU a Přírodovědecká fakulta MU.

NÁKLADY:
1,6 mil. Kč

DARY OD NFDO KRTEK:
3 mil. Kč

TÉMA 3

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ KDO FN BRNO

ZAJIŠTĚNÍ
NADSTANDARDNÍ PÉČE
NA KDO FN BRNO
Díky velké finanční podpoře od
NFDO Krtek může KDO FN Brno
poskytovat svým pacientům
nadstandardní péči. Zajistili jsme
např. speciální výmalbu
antibakteriálním nátěrem tří pokojů
na oddělení JIP 7 (viz obrázek), na
podzim v roce 2021 plánujeme
výmalbu dokončit ve zbývajících
pokojích, pořídili jsme např.
pohodlnější křesla pro rodiče,
bezkontaktní teploměry, televizory
na pokoje, zdravotnický vozík, pulzní
oxymetr, kyslíkový koncentrátor
apod.
Ukázka speciální výmalby antibakteriálním
nátěrem, který splňuje nejpřísnější
hygienická opatření.

NÁKLADY:
1,2 mil. Kč

DARY OD NFDO KRTEK:
400 tis. Kč

TÉMA 4

SOCIÁLNÍ VÝPOMOC, PRÁVNÍ PORADENSTÍ
A DOMÁCÍ PÉČE

SOCIÁLNÍ VÝPOMOC

DOMÁCÍ PÉČE

Rodinám je k dispozici sociální
koordinátorka, která se snaží
přizpůsobit pomoc a podporu
každé rodině na míru. V rámci léčby
a řešení pozdních následků jsou
dětem hrazeny doplatky za
kompenzační pomůcky (sluchadla,
speciální kočárky, chodítka, vozíky).

Domácí péče se týká rodin,
u jejichž dítěte byly vyčerpány
všechny možnosti léčby, a přechází
se na paliativní péči. Záleží nám na
tom, aby v těchto těžkých chvílích
byla rodina pohromadě
a terminální stadium nemoci mohli
strávit doma.
K rodině dojíždí mobilní hospicový
tým a reaguje na aktuální potřeby
dítěte, rodičů i sourozenců. Domácí
péče v sobě zahrnuje nejen péči
lékařskou, ale i psychosociální
a materiální.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
NFDO Krtek poskytuje pacientům
a jejich rodičům v případě potřeby
právní pomoc.

NÁKLADY:
2,3 mil. Kč

TÉMA 5

REPREZENTACE

DNY DĚTSKÉ ONKOLOGIE

KRTEK POMÁHÁ 20 LET

V roce 2020 se 4. ročník tohoto
projektu konal 29. února 2020 na
Hvězdárně a planetáriu Brno.
Součástí byla osvětová kampaň
o dětské onkologii, workshopy,
soutěže nebo promítání
nejrůznějších představení pro
širokou veřejnost.

NFDO Krtek oslavil
20 let své existence.
Jako poděkování pro dárce
a podporovatele, dobrovolníky,
zdravotníky a laboranty jsme
připravili koncert ve spolupráci
s dlouholetými partnery
a ambasadory v Sono centru
v Brně.

PROJEKT „DÁME NA VÁS“
Pro rok 2020-2021 jsme se stali
realizátory projektu Onkologicky
léčené děti v Brně v rámci
participativního rozpočtu Dáme na
vás města Brna. Podpora pro děti
v léčbě je téměř 2 mil. Kč.

Zvláštní poděkování patří
společnosti SunDrive
Communications za pomoc
s organizováním krtčích projektů.

Na zdraví!
I díky Vám!
vyléčení pacienti z Kliniky dětské onkologie FN Brno

www.krtek-nf.cz
info@krtek-nf.cz
Nadační fond dětské onkologie Krtek
NFDO Krtek
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