TISKOVÁ ZPRÁVA Nadačního fondu Modrý hroch
Brno, 1.7.2012
Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí ve věkové skupině 0 – 25 let.
Každý úraz je preventabilní, to znamená že každému úrazu lze předejít.
Úraze je nejčastějším důvodem hospitalizace dětí a návštěv dětí u lékaře.
Tato skutečnost se stala v červnu 2005 jedním z důvodů založení Nadačního fondu Modrý hroch.
Společným cílem je zlepšení léčebně preventivní péče o poraněné děti, snaha o zpříjemnění prostředí v době
jejich ústavní léčby, podpora vědeckého výzkumu v oblasti medicíny, a v neposlední řadě protiúrazová prevence.
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno je jedním z osmi deklarovaných dětských
traumatologických center v ČR. Její spádové území zahrnuje celou jižní a střední Moravu, na severu se působností
překrývá s traumatologickým centrem v Ostravě. Do budoucna hodlá nadační fond svou pomoc rozšířit i do
dalších oblastí.
Léčba úrazů je v centrech dětské traumatologie někdy znesnadňována neúplným vybavením a nedostatkem
pomocného zdravotnického personálu, který by se mohl individuálně věnovat jednotlivým pacientům a urychlit tak
průběh rekonvalescence.
Prioritním cílem fondu je kromě materiální pomoci v podobě nových přístrojů, lůžek, vybavení pro volný čas
také rozšíření možnosti společné hospitalizace rodičů s dětmi, zpříjemnění prostředí lůžkových oddělení, navýšení
personálu pro individuální rehabilitace a náplně volného času. Další prostředky hodlá věnovat do osvěty a
prevence dětských úrazů mezi širokou veřejností.
Od roku 2005 do této doby činí příjmy nadačního fondu celkem téměř 22 milionu korun a byly použity
především na zlepšení léčby a hospitalizace poraněných dětí a na protiúrazovou prevenci.
Počátkem roku 2008 započal například projekt s názvem "Klinická praxe v terénu", který byl realizován na
základě schválené dotace z Jihomoravského kraje. Tento projekt zajišťoval studentům lékařské fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecného lékařství, praxi na detašovaných pracovištích v rámci
Jihomoravského kraje. Mezi hlavní cíle projektu patřilo další vzdělávání v oblasti medicíny, získání maximálních
zkušeností z daného oboru, získání praxe a zvládnutí všech úkonů provozu běžného lékařského dne.
Zárukou přesného zacílení pomoci jsou pravidelné schůzky s vedením Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a
traumatologie FN Brno.
Přednost kliniky prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.:
„Úraz je nejčastějším důvodem hospitalizace dětí a toho, aby lékaře děti navštívily….každý úraz je preventabilní,
to znamená že každému úrazu se dá předejít…“
„Není možné si nalhávat, že státem hrazená zdravotní péče dokáže pokrýt úplně všechno, co je pro zraněné dítě
ve fázi léčby nejen nutné, ale třeba také jen vhodné. Příspěvky nadačního fondu Modrý hroch nejdou na nákup
základního materiálů a základní péče, nýbrž je zde snaha rozšiřovat možnosti lékařů a ošetřujícího personálu
směrem lehce nadstandardním. Příkladem může být třeba příspěvek na rehabilitační procedury, které jsou
hrazeny dvakrát týdně z veřejného pojištění a další sezení navíc uhradíme dítěti z našich zdrojů, neboť častější
cvičení vede k rychlejšímu obnovení stavu. Stejně tak může lékař použít lepší materiál k operaci, který se
normálně do paušálu nemocničního zařízení cenově nevejde. Výborné jsou například vakuované dlahy, ktré
nejsou v základním vybavení nemocnic, a při jejich použití odpadá bolestivá manipulace s poraněnými
končetinami. A to je právě ten „nadstandart“.
Bez finančních příspěvků by jistě péče o zraněné dítě byla stejně účinná i kvalitní, ale s námi se dítěti stůně
řekněme pohodlněji.“

Na začátku roku 2008 začala spolupráce s Ondřejem Bankem reprezentantem ČR v alpském lyžování
Ondřejem Bankem, který se stal oficiálním patronem nadačního fondu. V rámci charitativních golfových
turnajů, které pořádá již 5. rokem náš nadační fond Modrý hroch pod názvem CHARITY GOLF TOUR MODRÝ
HROCH se během uplynulýc ročníků se podařilo získat díky golfovým turnajům již 3 150 000 Kč.
Po své osobní nepříjemné zkušenosti s úrazem nohy, který si způsobil při tréninku v rámci Světového poháru
v Kitzbuhelu na Hannenkammu, si podle jeho slov ještě více uvědomil, že „být zdravý je to nejdůležitější a také
přednější než úspěchy ve sportu".
Ondra se od začátku velmi zajímal o činnost nadačního fondu, léčbu zraněných dětí a jejich postupnou
rekonvalescenci, a to právě i s ohledem na svá zranění a následnou léčbu.
Několikrát navštívil osobně Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno a debatoval s lékaři i
sestrami o nejčastějších úrazech dětí a jejich léčbě. Prošel všechna oddělení i jednodky intenzivní péče a nabídl
svou pomoc při charitativních akcích i jednání s potencionálními sponzory.
Stal se patronem Nadačního fondu Modrý hroch a účastní se všech charitativních golfových turnajů
pořádaných pro dětskou traumatologii. On sám je také vášnivým golfistou a vedle lyžování je to jeho velký
koníček.
Ondřej Bank navrhl lyžařské brýle značky VAGUS a zakoupením těchto brýlí mohl přispět každý na konto
nadačního fondu částkou 10 Kč.
V rámci své činnosti v nadačním fondu oslovil Ondřej Bank i další české sjezdaře Kryštofa Krýzla a Filipa
Trejbala a společně se zavázali, že za každý získaný bod v rámci Světového poháru 2009/2010 podpoří dětskou
traumatologii příspěvkem ve výši 100 Kč. V rámci této akce získala dětská traumatologii 21 500 Kč.
V rámci své nejúspěšnější sezony 2010/2011 předal pak Ondřej Bank nadačnímu fondu částku ve výši 30 300 Kč,
za kterou byl zrekonstruován pokoj pro matku a dítě.
Jednou ze zajímavých preventivních akcí nadačního fondu je například projekt Bezpečné hory, který má za
cíl informovat širokou veřejnost o zásadách správného chování na horách. První titul pojednává o bezpečnosti na
sjezdovkách a druhý o bezpečném pohybu mimo sjezdové tratě. Tvůrcem projektu je Ing. Petr Vališ a partnerem
se stal i Svaz lyžařů ČR, dále na něm spolupracoval právě i Ondřej Bank a náš nadační fond. Jednou formou jeho
pomoci je tedy také zdůrazňování protiúrazové prevence a předcházení úrazů nejen na horách.
Významnou součástí činnosti nadačního fondu jsou také benefiční vystoupení českých i zahraničních umělců,
pořádání charitativních tenisových turnajů, benefičních vernisáží apod.
V rámci protiúrazové prevence spolupracuje nadační fond také dlouhodobě se Zdravotnickou záchrannou
službou JM kraje a Fakultou sportovních studií.
V roce 2010 proběhla na konci školního roku akce „Prázdniny bez úrazu“, na kterém se podílela jak ZZS
JMK, Fakulta sportovních studií, Nadační fond Modrý hroch, tak i Městská policie Brno a společnost Alfa
Helicopter. Cílem akce bylo realizovat akci zaměřenou na úrazovost dětí a první pomoc během letních prázdnin,
kdy dochází k nejčastějším úrazům.
Již čtvrtým rokem probíhá projekt „Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě“, v rámci kterého jsou
pořádány kurzy o bezpečnosti ve výuce tělesné výchovy a součástí jsou také základní pravidla první pomoci při
sportovních úrazech. Projekt Bezpečné hory je další zajímavou preventivní akcí, která má za cíl informovat širokou
veřejnost o zásadách správného chování na horách a jejímž partnerem je i Svaz lyžařů ČR.
Na všech těchto projektech se podílí i Nadační fond Modrý hroch.
Nadační fond Modrý hroch se bude i nadále věnovat preventivní a protiúrazové činnosti a bude se více
zaměřovat na podporu pacientů po těžkých úrazech. Dosavadním příkladem je například spolupráce
s Martinem Slávikem, který přišel po těžkém úrazu o dolní končetinu a uspořádáním benefičního turnaje se nám
podařilo získat finanční prostředky na zakoupení sportovního vozíku. Martin začal hrát závodně basketbal a
zařadil se opět do aktivního sportovního života.
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