PROHLÁŠENÍ
Nadační fond Onkologie pro 21.století (dále jen “Nadační fond”) pomáhá již 25 let a stal se
nepsaným patronem Onkologického oddělení, posléze Onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice v
Praze. Během své dlouholeté činnosti zaměřil Nadační fond svou činnost především ke svým
onkologicky nemocným pacientům a dělal vše proto, aby jejich potíže a trápení, byla co nejmenší.
Z prostředků Nadačního fondu, získaných z darů jak od jednotlivců tak i od obchodních
společností a taktéž z vlastní činnosti, bylo nakoupeno veškeré zařízení pro lůžkovou část Onkologické
kliniky v Thomayerově nemocnici (včetně 23 polohovacích lůžek s příslušenstvím), dále veškeré
zařízení onkologické rehabilitace (vodní masážní lůžko, masážní stůl, 2 přístroje pro lymfomasáže),
dále veškeré zařízení radioterapie (kromě akcerelátorů a CT) včetně brachyterapie, zařízení JIOP
včetně třepačky, mrazícího boxu a pojízdného RTG přístroje a mnoho dalších zařízení zpříjemňujících
nemocným pobyt v nemocnici, jako např. televizory, balkonový nábytek apod.
Nadační fond věnoval 300.000,- Kč pro nemocné na Oddělení revmatologie a rehabilitace. Z
finančních prostředků byla pořízena polohovací lůžka a sedací nábytek.
Na počátku své činnosti pořídil Nadační fond mamograf, sonograf a posléze i cesiový
ozařovač krvinek. Mamograf byl posléze předán RTG oddělení, sonograf urologickému oddělení, kde
tyto přístroje dosloužily. Ozařovač krvinek byl předán před několika lety oddělení krevní transfúze,
kde dosud bezproblémově slouží.
Nadační fond vlastním nákladem zrekonstruoval posluchárnu a přilehlé prostory na B5, pak
smluvně platil od 1.1.2012 z prostor nájem. Nyní opouští i tyto prostory.
Zakladatelka Onkologického oddělení (Onkologické kliniky) i Nadačního fondu paní prof.
MUDr. Jitka Abrahámová DrSc. odchází po 26 letech usilovné práce z Thomayerovy nemocnice.
Opouští pozici primářky a po dohodě rozvázala pracovní poměr s Thomayerovou nemocnicí.
Správní rada Nadačního fondu Onkologie pro 21. století se rozhodla již nadále nepodporovat
další rozvoj onkologie v Thomayerově nemocnici. Činnost Nadačního fondu, pro lepší podmínky
nemocným, bude pokračovat a bude se zaměřovat a poskytovat pomoc pro nemocné na
onkologických pracovištích v regionu Prahy 8, kde má Nadační fond i své sídlo.
Veškerý movitý majetek Nadačního fondu umístěný v Thomayerově nemocnici zůstává
v majetku Nadačního fondu a zůstane nadále v užívání Onkologické kliniky na základě Smlouvy o
zápůjčce, a to výhradně pro onkologicky nemocné pacienty.
Nadační fond, resp. Správní rada odhlasovala na svém zasedání ze dne 2.2.2018, že správou
majetku, který se nachází v Thomayerově nemocnici, na základě uzavřených Smluv o zápůjčkách, se
stane paní Zuzana Vaňková, která je vrchní sestrou na Onkologické klinice, a která je oprávněna s
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movitými věcmi dle seznamu movitých věcí, které jsou uvedeny v očíslovaných přílohách, nakládat,
případně movité věci dle účelnosti, v rámci Onkologické kliniky, přemisťovat.
Nadační fond bude prostřednictvím svých členů (předsedkyně, místopředsedkyně a revizora)
jedenkrát ročně provádět inventuru movitých věcí, a paní Zuzana Vaňková bude jednat o případných
odpisech, písemně uvedených, movitých věcí.
Umělecké předměty (kopie, soška sv.Anežky, obrázky dle seznamu v příloze) zůstavají v
Thomayerově nemocnici, na Onkologické klinice a přecházejí do osobního vlastnictví paní Zuzany
Vaňkové, a to na základě Darovací smlouvy, která je založena v účetnictví Nadačního fondu a je
přílohou tohoto dokumentu jako ostatní přílohy výše uvedené.

V Praze dne 16. února 2018
za správní radu Nadačního fondu:
předsedkyně: prof.MUDr.Jitka Abrahámová, DrSc.
revizor: Mgr. Jan Gillern
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