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Vážení přátelé,
dovolte mi, abych nejprve poděkoval všem, kteří nám v uplynulém roce pomohli plnit
poslání nadačního fondu. Děkuji všem dárcům za poskytnuté finanční i věcné dary,
členům správní rady za odvedenou práci, firmě 3v.cz, s.r.o. za bezplatné poskytování
domény, správu webových stránek a tisk této Výroční zprávy Nadačního fondu
ASTMA.
Dík patří i organizátorkám Markétě, Monice, Simoně, Kateřině a Renatě a všem
účastníkům bowlingového turnaje ve prospěch Nadačního fondu ASTMA, který se
konal 6.května 2004 v bowlingovém centru Bowle a bowling v Praze - Strašnicích.
V roce 2004 jsme pokračovali v činnostech, které jsme si vytýčili k naplňování účelů
nadačního fondu. Jsme rádi, že se naší zásluhou daří zlepšovat péči o pacienty
těžkými formami průduškového astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci, kteří
trpí sníženou kvalitou života a mají zvýšené riziko úmrtí na své onemocnění. Včasné
rozpoznání těchto nemocí je nesmírně důležité, protože umožňuje zpomalení
postupu onemocnění, zlepšení kvality života a oddálení úmrtí. Naším trvalým cílem je
proto maximálně snížit dopad obou onemocnění na naše pacienty a poskytovat jim
standard péče odpovídající tisíciletí, ve kterém žijeme.
Součástí předkládané výroční zprávy je přehled dlouhodobě řešených i nových
projektů nadačního fondu. V roce 2004 Nadační fond ASTMA požádal o přidělení a
získal grant Magistrátu hlavního města Prahy na řešení projektu Ambulantní plicní
rehabilitace. V září 2004 se MUDr.J.Anton, v rámci kontinuálního vzdělávání z
prostředků nadačního fondu zúčastnil Evropského respiračního kongresu v Glasgow,
kde současně prezentoval předběžné výsledky jednoho z výzkumných projektů
nadačního fondu.

Poslání nadačního fondu znamená ve svých důsledcích nejen přínos v péči o
pacienty, ale i příspěvek k procesu přibližování české medicíny evropskému
standardu. Tento proces je dlouhodobý a nadační fond bude pokračovat v plnění
vytýčených cílů i nadále.

Účel Nadačního Fondu ASTMA:
Práce NFA zahrnuje spektrum činností od zajištění klinického výzkumu přes rozšíření
jeho výsledků do každodenní praxe až po edukaci zdravotnických pracovníků a
nemocných, které jsou shrnuty v následujících bodech:
1.Finanční podpora a zajišťování klinického výzkumu průduškového astmatu a
chronické obstrukční plicní nemoci.
2.Finanční podpora a zajišťování publikační činnosti a prezentace výsledků výzkumu
průduškového astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci.
3.Pořízení přístrojové techniky k moderním diagnostickým a léčebným účelům.
4.Cílená diagnostika a účelná terapie nemocných s bronchiálním astmatem a
chronickou obstrukční plicní nemocí, včetně komplikujících onemocnění a poruch.
5.Kontinuální vzdělávání nemocných, rozšíření informovanosti o příčinách,
možnostech léčby a sledování jejich onemocnění.
6.Sledování kvality života těchto nemocných a možnost jejího ovlivnění.
7.Edukace zdravotnických pracovníků o těchto onemocněních.

V roce 2004 bylo dokončeno testování významu měření koncentrace oxidu dusnatého
ve vydechovaném vzduchu (FeNO) astmatiků pro diagnostiku a sledování těchto
nemocných. Výsledky ukázaly, že velký význam má tato metoda pro diagnostiku
astmatu, pro dlouhodobé sledování jsme však neměli možnost zkoušet přístroj k
měření FeNO dostatečně dlouhou dobu. K úspěšnému dokončení projektu
potřebujeme zakoupit přístroj, který FeNO ve vydechovaném vzduchu měří (cena cca
300 000,- Kč).

2. Vztah funkce plic k toleranci fyzické zátěže, kvalitě života a přežití u pacientů s
chronickou obstrukční plicní nemocí
Chronická obstrukční plicní nemoc je onemocnění, které vzniká pomalu a plíživě, a
které zjišťujeme většinou až v pokročilých stádiích onemocnění. Spirometrie
(jednoduché vyšetření funkce plic) je jedinou metodou běžně používanou ke zjištění
onemocnění, určení jeho závažnosti a vedení léčby přes to, že její vztah ke schopnosti
fyzických aktivit a kvalitě života je velmi slabý. Projekt je veden snahou zjistit, jaký
význam mají jednotlivá vyšetření plicních funkcí (včetně těch nejmodernějších) k určení
stupně dušnosti, schopnosti fyzických aktivit, kvalitě života a délce přežití těchto
nemocných. Zjištěné výsledky ukazují, že sledování tolerance fyzické zátěže
nepochybně vede k přesnějšímu určení stupně onemocnění, účelnějšímu ovlivnění
projevů onemocnění, cílenému podávání léků a možnosti přesnějšího sledování
pacientů. Součástí tohoto projektu je i projekt Ambulantní plicní rehabilitace u
pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Cílem ambulantní plicní
rehabilitace je zlepšení tolerance fyzické zátěže, snížení frekvence opakovaných
hospitalizací a neplánovaných návštěv lékaře. Pneumologická klinika 1. LF UK a
FTNsP, především díky podpoře nadačního fondu ASTMA, poskytuje plicní rehabilitaci
již od roku 2002, kdy bylo do programu vybráno 34 nemocných. První výsledky a
následně i zájem nemocných ukázaly, že je potřeba rehabilitační program rozšířit.
Nadační fond ASTMA proto požádal o přidělení grantu hlavního města Prahy, jehož
zásluhou mohlo být do projektu zařazeno dalších 87 pacientů z Prahy a Středočeského
kraje (Projekt č. ZNF 001/001). Pacienti, kteří jsou zařazeni do rehabilitačního
programu, absolvují stanovená vstupní vyšetření, včetně dotazníku kvality života a
testu k hodnocení fyzické aktivity. Rehabilitace, která je složena z dechových cvičení
(nácvik dechových vzorů, inhalačních technik, reflexního dýchání, bráničního dýchání,
kontrolovaného výdechu, technik ke snížení bronchiální obstrukce) a tréninku
periferních svalových skupin, je vedena vyškoleným fyzioterapeutem. Jedno
rehabilitační cvičení trvá 60 minut a nemocný je navštěvuje 2x týdně po dobu tří
měsíců. První výsledky ukazují, že ambulantní plicní rehabilitace výrazně pomáhá
nemocným usnadňovat život, zejména pacientům se pokročilejšími formami CHOPN.
Průběžné hodnocení rovněž potvrdilo, že složení rehabilitačních cviků, jejich četnost a
náročnost byly stanoveny správně a až na nepatrné korekce jsou optimální pro celou
dobu trvání projektu. Velká pozornost je v rámci projektu věnována kromě primárních
výsledků léčby také společenskému a ekonomickému dopadu ambulantní plicní
rehabilitace. Pro zlepšení dopadu ambulantní plicní rehabilitace je nutné zakoupit
přístroj k neinvazivní podpoře dýchání (cena cca 350 000,- Kč), který umožňuje
podstoupit tento program i pacientům s těžkými formami CHOPN, kteří by toho jinak
nebyli schopni.

Hospodaření Nadačního fondu ASTMA v roce 2004

ROZVAHA

Aktiva
Stálá aktiva
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k douhodobému hmotnému majetku
Oběžná aktiva
Sklad věcných darů
Finanční majetek

Pasiva
Vlastní zdroje
Nadační jmění
Fondy organizace
Hospodářský výsledek
Cizí zdroje
Dohadné položky pasivní

1 291 275
921 715

1 356 171
- 434 456

369 560
7 318

362 242

1 291 275
1 285 325
1 065 929

7 318
212 078

5 950
5 950

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výnosy
Úroky běžné účty
Zúčtování fondů
Dary přijaté fyzické osoby
Dary přijaté právnické osoby

Náklady
Spotřební materiál
nákup DDHM
Opravy a udržování
Služby
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Odpisy DHM

Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

hlavní
činnost
689243

1243
100000
126000
462000

477165
58294
20544
22155
28072
2237

36463
309399

212078
0

212078

hospodářská

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

celkem

689 243
1 243

100 000
126 000
462 000

477 165
58 294
20 544
22 155
28 072
2 237

36 463
309 399

212 078
0

212 078

PŘEHLED DARŮ POSKYTNUTÝCH NADAČNÍMU FONDU ASTMA V ROCE 2004

Přijaté finanční dary organizace
Boehringer Ingelheim
Glaxosmithkline
Hlavní město Praha
Astra Zeneca Czech Republic
Pfizer
UCB Pharma
Bubenik Partners

Přijaté finanční dary soukromé osoby
drobné finanční dary
Karel Peltsarzský
Blanka Jindrová

Přijaté věcné dary
Boehringer Ingelheim spol. s r.o., tiskárna
Klatt s.r.o., 110 ks triček v ceně
Rhyton s.r.o., 5 ks lahví zn. Rhyton v ceně

Celkem

Nefinanční dary
3v.cz, s.r.o

190 000 Kč
120 000 Kč
100 000 Kč
75 000 Kč
57 000 Kč
18 000 Kč
2 000 Kč

91 000 Kč
25 000 Kč
10 000 Kč

7 319 Kč
5 060 Kč

745 Kč

701 124 Kč

tisk výroční zprávy Nadačního fondu ASTMA,
poskytnutí domény , správa webových stránek

Probíhající projekty NFA:
Probíhající projekty odráží účel NFA se zvláštním zaměřením na klinický výzkum
bronchiálního astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci. NFA vytváří a provádí
celou řadu výzkumných projektů, jejichž výsledky jsou průběžně prezentovány v
odborné literatuře, zveřejňovány na internetových stránkách a následně zaváděny
do každodenní péče o pacienty se zmíněnými nemocemi. Nosnými projekty NFA
jsou:

1. Neinvazivní monitorování zánětu dýchacích cest u pacientů s průduškovým
astmatem
Tento projekt je zaměřen na vyhledání spolehlivého neinvazivního parametru k

hodnocení stupně zánětu stěny průdušek astmatiků, který by mohl sloužit k
diagnostice, dlouhodobému sledování a vedení léčby takovým způsobem, aby
nedocházelo ke zhoršování průběhu onemocnění, nutnosti hospitalizace a úmrtí
pacientů. Na základě tohoto projektu je metodika monitorování eozinofilních
leukocytů ve sputu již na našem pracovišti zavedena do běžné praxe a pacienti s
těžšími formami astmatu jsou standardně sledování pomocí tohoto parametru.

PŘEHLED NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTNUTÝCH NADAČNÍM FONDEM
ASTMA V ROCE 2004

Poskytnuté příspěvky finanční
MUDr. Jan Anton, příspěvek na kongres

Poskytnuté příspěvky věcné
Phdr. Eva Hrušková, tryskový inhalátor
Fakultní Thomayerova nemocnice, tiskárna

31 463 Kč

3 500 Kč
1 500 Kč

Zpráva revizora Nadačního fondu ASTMA k 31.12.2004
o hospodaření NF v roce 2004
Závěry revizora vycházejí ze zprávy o hospodaření nadačního fondu, zápisů o
jednání správní rady a vlastní účasti na těchto jednáních.
S prostředky nadace bylo nakládáno v souladu se Statutem nadačního fondu ASTMA
a Občanským zákoníkem. Použití prostředků i nakládání s nimi je průkazně
evidováno v souhlase s platnými účetními předpisy.

V Praze dne 20.5.2005

MUDr.Jan Chlumský
předseda správní rady Nadačního fondu ASTMA

Ing.Pavel Fromberger, MBA
revizor Nadačního fondu ASTMA


