Naša nemocnica v Čadci, o. z.
Palárikova 2311, 022 16 Čadca
Výročná správa
občianskeho združenia „Naša nemocnica v Čadci“
za rok 2013
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1. Úvod
Občianske združenie „Naša nemocnica v Čadci,“ bolo zaregistrované Ministerstvom
vnútra SR 18.02.2009, pod číslom VVS/1-900/90-33382.
Cieľ a činnosť združenia
V roku 2013 bolo cieľom združenia podporovať rozvoj jednotlivých oddelení Kysuckej
nemocnice s poliklinikou v Čadci, pomáhať pri rekonštrukciách jednotlivých oddelení
a kúpou zdravotníckej prístrojovej techniky prispievať ku kvalitnejšiemu poskytovaniu
zdravotníckych služieb.
Ciele združenia boli napĺňané najmä týmito formami:
a)
b)
c)
d)

podpora nákupu jednotlivých zdravotníckych prístrojov a zariadení,
pomoc pri rekonštrukciách jednotlivých oddelení,
osvetová činnosti v oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti,
podpora relaxačnej a rehabilitačno-fyziatrickej terapie.

2. Činnosť združenia
V úspešnej činnosti nášho združenia sme pokračovali rozšírením projektov pre jednotlivé
oddelenia KNsP.
Občianske združenie v r. 2013 získavalo prostriedky na svoju činnosť:
- získavaním sponzorských príspevkov,
- získavaním finančných prostriedkov za propagáciu firiem,
- účasťou na grantových výzvach jednotlivých spoločností,
- organizáciou benefičného večera,
- 2 % z dane fyzických a právnických osôb.

V r. 2013 malo občianske združenie vypracované tieto projekty:
1. Spoluúčasť pri zakúpení druhého digitálneho röntgenu – rádiologické oddelenie
- variabilný symbol: 10
2. Modernizácia neurologického oddelenia a JIS – zakúpenie monitorov vitálnych funkcií,
odsávačky, výmena okien
- variabilný symbol: 13
3. Fototerapeutická lampa FL-2010 - novorodenecké oddelenie
- variabilný symbol: 14
4. Zakúpenie monitorov vitálnych funkcií – detské oddelenie a JIS
- variabilný symbol: 15
5. Prístrojov videolaryngoskop - oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
- variabilný symbol: 16
6. Modernizácia jednotky intenzívnej starostlivosti interného oddelenia
- variabilný symbol: 17
7. Modernizácia chirurgického oddelenia a JIS – zakúpenie koagulačnej jednotky
- variabilný symbol: 22
8. Postele + matrace, výmena okien - Dom ošetrovateľskej starostlivosti
- variabilný symbol: 23
9. Prenosné EKG - oddelenie dlhodobo chorých
- variabilný symbol: 25
10. Parafínový prístroj - fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
- variabilný symbol: 26
11. Prístrojová technika pre interné oddelenie II. - echokardiograf
- variabilný symbol: 27
12. Prístroj ultrasonograf, postele - paliatívne oddelenie
- variabilný symbol: 28
13. Spoluúčasť pri financovaní rekonštrukčných prác na nadštandardnej izbe – OÚCH
- variabilný symbol: 29
14. Zakúpenie centrifúgy - oddelenie klinickej biochémie
- variabilný symbol: 30
15. Spoluúčasť pri výmene okien - HTO
- variabilný symbol: 31

Každý projekt mal pridelený svoj variabilný symbol, na ktorý mohol darca poukázať finančný
dar.

Za to, že sme mohli v roku 2013 pomôcť jednotlivým oddeleniam Kysuckej
nemocnice s poliklinikou v Čadci pri realizácii stanovených projektov,
patrí veľká vďaka všetkým, ktorí nám darovali 2 % z dane za rok 2012
a taktiež svojimi finančnými príspevkami pomohli pri ich realizácii, aby
sme mohli pomôcť pri skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti pacientom
KNsP v Čadci.
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Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci
v roku 2013 zrealizovalo viaceré projekty
a zakúpilo dole uvedenú prístrojovú techniku pre jednotlivé
oddelenia KNsP a taktiež prispelo finančnými čiastkami pri kúpe
drahších prístrojov:
1. Mamografické centrum – OZ prispelo finančnou čiastkou na kúpu digitálneho
mamografického prístroja. Mamograf je prístroj,
ktorý využíva tzv. mäkké röntgenové žiarenie
s nízkou energiou. Pracuje princípom denzitometrie
- merania hustoty tkaniva pri prenikaní žiarenia
ľudským tkanivom. Slúži na diagnostiku ochorení
prsnej žľazy a v skríningovom programe pre
vyhľadávanie karcinómu prsníka.

OZ prispelo finančnou čiastkou : 10 000 €

2. Neurologickému oddeleniu:
 zakúpilo monitor vitálnych funkcií
pre jednotku intenzívnej starostlivosti
neurologického oddelenia. Monitor vitálnych funkcií je dobrým pomocníkom pri
diagnostike a liečbe pacientov v ohrození života, kedy je potrebné mať neustálu
kontrolu zdravotného stavu pacientov a byť informovaný o jeho zmenách.
Monitoruje vitálne funkcie ako sú tlak krvi, pulz, nasýtenie krvi kyslíkom, telesná
teplota a pod..

Hodnota monitoru: 1 720 €
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 odsávačku Hospivac, ktorá je zasa prínosom pre pacientov s poruchami vedomia,
dýchania, prehĺtania, zaintubovaných, prípadne u pacientov s tracheostomiou, ktorí
nedokážu vykašliavať hlieny z dýchacích ciest, prípadne pri poruche prehĺtania
aspirujú zvratky alebo stravu - pomáha im odsávať hlieny z dýchacích ciest.
V takýchto prípadoch zachraňuje život pacienta, znižuje riziko zápalov pľúc a zvyšuje
komfort pacienta s menovanými poruchami, ktorí sú pri vedomí.

Hodnota odsávačky: 1 800 €
 prispelo na kúpu elektromyografu, ktorý je určený k vyšetrovaniu funkčnosti
periférneho nervového systému, nervosvalového prenosu a svalov. Jeho klinické
využitie je široké – napr. pri poúrazových stavoch, metabolických
a zápalových poruchách ...

OZ prispelo finančnou čiastkou: 6. 000 €
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3. Novorodenecké oddelenie
OZ vďaka finančnému daru 2.000 € pre novorodenecké oddelenie ( od nemenovanej
darkyne, jej príbuzných a priateľov) mohlo splniť ďalší projekt a zakúpiť
Fototerapeutickú lampu FL-2010 –MS so stojanom.
Fototerapeutická lampa je veľkým prínosom pre detičky s novorodeneckou žltačkou,
ktorá je spôsobená rozpadom červených krviniek dieťaťa, z ktorých sa následne
uvoľňuje krvné farbivo.
Sme radi, že lampa pomáha urýchliť a zlepšiť zdravotný stav tým najmenším, čo im
umožňuje skorší návrat do náručia svojich mamičiek.

Hodnota lampy: 3 200 €
4. Detské oddelenie
OZ zakúpilo monitor vitálnych funkcií
detského oddelenia.

Hodnota monitora: 1 720 €
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pre jednotku intenzívnej starostlivosti

5. Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
OZ zakúpilo základný prístroj Videolaryngoskop z finančných prostriedkov z 2 % z
dane a z vypracovaného projektu, kde sa uchádzalo o nenávratnu dotáciu od ŽSK
v hodnote 1 000 €.
Zakúpením tohto prístroja sa skvalitnila práca lekárov, znížilo sa potencionálne
percento komplikácií v súvislosti so zabezpečením dýchacích ciest u pacientov so
zlými anatomickými pomermi dutiny úst alebo dýchacieho systému. Zároveň sa
vizuálne zabezpečila kontrola zavedenia intubačnej kanyly a bezpečnosti v celom perioperačnom procese a pri urgentných výkonoch na OAIM.

Zľava: Ing. M. Šenfeld, riaditeľ KNsP
a MUDr. V. Vavro, zástupca primára OAIM

Hodnota prístroja: 5 092,80
6. Interné oddelenie I.
Oddelenie dostalo od OZ pre jednotku intenzívnej starostlivosti prenosné EKG. Na
základe popisu EKG lekár podľa tvarov kriviek dokáže posúdiť, aké prípadné zmeny
sú na srdci, zohľadňuje srdcovú frekvenciu, pravidelnosť rytmu, hodnotí tvar, výšku a
umiestnenie jednotlivých vĺn
krivky. Všetky tieto informácie
poskytujú lekárovi obraz o
prípadnom postihnutí srdca.
Prenosné EKG pomáha nielen
pacientom, ale i zamestnancom
pri poskytovaní zdravotníckych
služieb na JIS.

Hodnota EKG: 2 500 €
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7. Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
OZ zakúpilo:
 pevný kovový stôl pre pacientov do miestnosti, kde sa
nachádza laser.

Hodnota stola: 153,95 €
 elektroliečebný prístroj BTL-5625, na ktorý získalo z Grantového programu Dôvera,
realizovaným Nadáciou pre deti Slovenska a zdravotnou poisťovňou Dôvera 1.000 €
a bol dofinancový 990 € z 2 % z dane.
Prístroj BTL pomáha
zlepšiť liečbu detských pacientov vo veku 0 až 6 rokov
s poruchami podporného a pohybového aparátu vzniknutých najmä v dôsledku
poškodenia mozgu - mozgovej obrny.
Oddelenie ako jediné zabezpečuje fyziatricko-rehabilitačnú liečbu pre detských
pacientov s postihnutím CNS pre región Kysúc.
Sme radi, že pomocou tohto prístroja sa umožní deťom včasne liečenie na kvalitatívne
vyššej úrovni, s menšou bolesťou, bez stresov z liečebných úkonov a zrýchli sa práca s
detskými pacientami.

Sprava: Ing. M. Šenfeld, riaditeľ KNsP,
MUDr. D. Jurgová, prim. FRO,
V. Valková, podpredseda OZ
a Marta Vojteková, diplomovaná detská
fyzioterapeutka

Hodnota prístroja BTL: 1 990 €
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 parafínový kúpeľ so stojanom, ktorý je určený na ohrev parafínu alebo zmesi
Fango na požadovanú teplotu pre liečbu teplými
obkladmi.
Parafínové obklady pomáhajú pacientom pri liečbe
bolestivých poúrazových stavoch a reumatických
chorobách, pretože uvoľňujú stuhnuté svaly a
vyvolávajú prekrvenie takých tkanív, ktoré sú
citlivé na nedostatok kyslíka (kosti, chrupky,
väzivá, šľachy, vnútorné cievne steny, očné
šošovky,
mozog,
svalstvo).
Zakúpením
kvalitnejšieho parafínového kúpeľa sa skvalitnila
práca na FRO.

Hodnota prístroja: 990 €

8. Oddelenie klinickej biochémie
Oddelenie dostalo novú centrifúgu, Centrifúga je prístroj, ktorý je potrebný na úpravu
vzoriek krvi pred analýzou. Denne spracováva cca 500 vzoriek krvi a 100 vzoriek moča
a každá vzorka sa musí cca 10-15 minút centrifugovať.
Prínosom pre oddelenie je, že sa urýchlili vyšetrenia krvi a moča pre všetkých
pacientov, ktorí majú indikované vyšetrenia.

Ing. M. Šenfeld, riaditeľ KNsP
a Ing. D. Jurášková, vedúca OKB

Hodnota centrifúgy: 2 808 €
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9. OZ zabezpečilo výmenu okien, parapet, sieťok proti hmyzu pre oddelenia, kde sa
nachádzali najhoršie okná, ktoré už vôbec netesnili a nedali sa zatvoriť. Výmenou za
nové plastové sme zlepšili psychohygienické podmienky.

Hodnota okien s príslušenstvom:
2 586,36 €

5. ročník Benefičného koncertu

- VEČER VĎAKY
7. novembra 2013 zorganizovalo občianske združenie Naša nemocnica v Čadci v spolupráci
s Kysuckou nemocnicou v Čadci a Kysuckým kultúrnym strediskom už piatykrát
BENEFIČNÝ KONCERT VEČER VĎAKY, ktorý už tradične otvoril Ing. Martin Šenfeld,
riaditeľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci.
Cieľom VEČERA VĎAKY bolo podporiť nákup nového mamografického prístroja. Na
koncerte sa mohli prítomní v krátkej prezentácii dozvedieť, čo sa v nemocnici vybudovalo,
zakúpilo a čo darovalo občianske združenie Naša Nemocnica v Čadci jednotlivým
oddeleniam Kysuckej nemocnice.
Po ukončení prezentácie na pódium vystúpil český spevák Martin Chodúr. Jeho umelecký
spev zaujal všetkých.
Po jeho vystúpení krátkou prezentáciou a prednáškou vedúca lekárka mamografického centra
MUDr. Mária Murárová priblížila históriu a význam mamografie.
Na koncerte vystúpili i speváci Božanka a Martin Jakubec. Ich melodické piesne a šlágre
stredného kantilénového prúdu sa rozozvučali po celej sále.
V závere večera odovzdal Ing. Martin Šenfeld, riaditeľ KNsP ďakovné listy vybraným
spoločnostiam a organizáciám, ktoré pomáhajú Kysuckej nemocnici pri skvalitňovaní
zdravotnej starostlivosti svojimi finančnými darmi.
Poďakovanie však patrilo umelcom, sponzorom, pani riaditeľke KKS Mgr. S. Petrekovej,
Bc. Katke Belkovej, pani riaditeľke Domu Kultúry Mgr. A. Strakovej, členom občianskeho
združenia Naša Nemocnica v Čadci a všetkým ľuďom, ktorí už po piatykrát pomohli
pripravovať toto podujatie a samozrejme všetkým, ktorí sa zúčastnili benefičného večera.
Je chvályhodné, že všetci umelci vystúpili bez nároku na honorár.
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Účinkujúci speváci:
Martin. Chodúr, Božanka a Martin Jakubec

Ing. M. Šenfeld, riaditeľ KNsP (vpravo) so zástupcami, ktorí
v roku 2013 najviac pomohli občianskemu združeniu
a Kysuckej nemocnici

Pohľad do publika
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Orgány občianskeho združenia k 31.12.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mgr. Iveta Bartusková, predseda
Viera Valková, podpredseda
Mgr. Michal Mozolík, tajomník
MUDr. Richard Bobek, odborný garant pre medicínske otázky
Mgr. Darina Vrbinárová, projektová manažérka
MUDr. Katarzyna Krížková – člen
Mgr. Anna Grochalová – člen

Revízna komisia
Katarína Pecárová, predseda revíznej komisie
Viera Magátová, člen
Ivana Gašperáková, člen

Členovia OZ:
Ing. Martin Šenfeld
Miroslav Janík
Mgr. Mária Ščuryová
Bc. Janka Strýčková
Jana Lutišanová
Mgr. Martina Škorvánková
Mgr. Mária Šimčisková
Mgr. René Gamrot
Daniel Roman
JUDr. Milan Rebroš
PhDr. Emília Vranková, PhD.
Ľuboslava Šamajová
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Etický kódex
Ako zakladatelia občianskeho združenia NAŠA NEMOCNICA V ČADCI, týmto dávame
VEREJNÝ PRÍSĽUB
1. Občianske združenie sme založili S ČISTÝM ÚMYSLOM pomáhať pri rozvoji
Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci.
2. Všetku našu činnosť budeme vykonávať ZDARMA, bez nároku na akúkoľvek formu
honoráru.
3. Budeme dbať, aby bola vždy dodržaná úplná transparentnosť. Každý si bude môcť
v systéme na webovej stránke skontrolovať priebeh realizácie jednotlivých projektov.
4. Budeme dbať, aby bola dodržaná úplná adresnosť a zachovanie výšky finančného daru
pre konkrétny projekt podľa preferencií na základe variabilného symbolu projektu.
5. Pokiaľ darca neuvedie variabilný symbol, podľa ktorého by usmernil svoju pomoc.
O použití príspevku pre konkrétny projekt rozhodnú členovia občianskeho združenia.
6. Budeme pravidelne zverejňovať úplné výsledky o hospodárení. Výsledky
hospodárenia budú transparentné a ľahko dostupné verejnosti.
7. Naším cieľom je dlhodobé rozvíjanie činnosti občianskeho združenia.

Členovia občianskeho združenia
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3. Finančná správa
Občianske združenie nevlastní žiadny nehnuteľný majetok. Sídli v priestoroch KNsP
Čadca (bezplatné užívanie).

3.1 Ročná účtovná závierka
Stav finančných prostriedkov k 1.1.2013:
-

Počiatočný stav v pokladni:
Počiatočný stav na bežnom účte:

0
EUR
12 803, 98EUR

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2013
-

Končený stav v pokladni:
0
EUR
Konečný stav na bežnom účte:
15 806,73 EUR
====================================

Zostatok spolu:

15 806,73 EUR

Občianske združenie nemalo na konci účtovného obdobia žiadne zásoby, pohľadávky ani
úvery. Záväzky k 31.12.2013 činili 0 EUR.

3.2 Prehľad o príjmoch
Príjmy občianskeho združenia boli rozdelené do dvoch skupín:
-

Príjmy, ktoré podliehajú daňovej povinnosti – príjmy za reklamnú činnosť
= 3 350 EUR

-

Príjmy, ktoré nepodliehajú daňovej povinnosti – sponzorské dary, granty a príspevky
z organizovania podujatí (benefičný večer)
= 40 737,41 EUR

Príjmy celkom: 44 087,41 EUR
3.3 Prehľad o výdavkoch
Celkové výdavky o. z. v r. 2013 môžeme rozdeliť na dve časti:
-

Výdavky na správu (režijné výdavky, bankové poplatky)
Účelovo viazané výdavky na činnosť (realizácia projektov)
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Výdavky na správu (režijné výdavky, bankové poplatky)
Poplatky za propagáciu o. z.
Zaplatená daň z príjmu
Bankové poplatky + obchodný vestník

179,92
268,81
74,84

SPOLU

523,57

Účelovo viazané výdavky na činnosť
Použité fin. prostriedky
v€
k 31.12.2013

Názov

Prístroj Elektrormyograf TruTace EMG-EP

6 000,00

Pevný stôl MONA železný

153,95

Okno, parapet, žalúzie

298,59

Okno, parapet, žalúzie, sieťka proti hmyzu

606,79

Okno, parapet, žalúzie, sieťka proti hmyzu

761,87

Okno, parapet, žalúzie, sieťka proti hmyzu

919,11

Fototerapia FL2010-MS so stojanom

3 200,00

Odsávačka ASKIR Hospivac 350 Basic 2

1 800,00

Videolaryngoskop C-MAC, KARL STORZ

5 092,80

Elektroliečebný prístroj BTL-5625

1 990,00

Centrifúga Sigma 2-6

2 808,00

EKG prístroj iE12

2 500,00

Monitor vitálnych funkcii EM401 – 2 ks

3 440,00

Digitálny mamografický prístroj HOLOGIC Selenia
Parafínový kúpeľ

10 000,00
990,00

SPOLU

40 561,11

Účelovo viazané výdavky spolu: 40 561,11 EUR
Výdavky celkom: 41 084,68 EUR
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4. Prehľad o daroch a príspevkoch
€

Dary firiem
Žilinský samosprávny kraj

1 000

Zväz postihnutých Krásno nad Kysucou

710

BECKMAN COULTER SLOV

1 000

GLAXOSMITHKLINE SLOV

250

Nadácia pre deti Slovenska

1 000

Krajská prokuratúra

200

SPOLU

4 160

Dary občanov

€

Jaroslav Foldyna

1 100

Anonymný darca

2 000

PharmDr. Švábiková

100

Jarabicová

50

Anonymný darca

250

SPOLU

3 500

Výťažok z benefičného koncertu

1 450

Príjmy za propagáciu firiem

€

HARTMAN RICO

3 350,00

2%

31 627,41

SPOLU

34 977,41

SPOLU: 44 087,41
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5. Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov viď príloha
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6. Záver

ĎAKUJEME
Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim darcom a prispievateľom za ich osobnú
aktivitu a prejav sympatie.

Táto výročná správa je dostupná verejnosti na požiadanie v sídle občianskeho združenia a je
zverejnená na našej internetovej stránke www.kysuckanemocnica.sk v menu OZ Naša
nemocnica.
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