Jak jsme pomohli
V roce 2014 jsem dále podporovali především dětskou traumatologii a děti po úrazech. Naše činnost
směřovala jak do brněnské dětské nemocnice, tak například i do Nemocnice v Třebíči a pokračovala
také naše pomoc konkrétním dětem po těžkých úrazech.
*Podpora
Podpora dětských odděleních v nemocnicích
Zakoupili jsme další přístroje a vybavení pro chirurgické oddělení Dětské nemocnice FN Brno,
Nemocnice Třebíč a Nemocnice Benešov.
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno
• postýlky
• neuroTrac Cintinence s anál.sondou
• nábytek
• závěsy
• 5x mikrovlná trouba
• AutoCont: PC doplňky
• TensoSens TS3 s analní sondou
• matrace
• hrazdičky
• inf. stojany k lůžkům
• lampičky
• závěsy a příslušenství
• postel držáky
• 2x extenční nerezová souprava…
…

Rekonstrukce jednoho oddělení na klinice
Projekt pod názvem NEMOCNICE U MODRÉHO HROCHA za 1 milion korun:

*Pobyt v samostatném vybaveném pokoji pro jednoho rodiče a zraněné dítě (příjemný nový nábytek,
zdravotnické zázemí – postel, lineární dávkovač pro aplikaci léků, hračky,
hračky, lednička mikrovlnná trouba
*Instruktážní
Instruktážní místnost, kde je na modelech vysvětlován postup operace a princip léčby konkrétní
zlomeniny malého pacienta
*Společný počítač s přístupem do Národního registru dětských úrazů a seznámení rodičů s největšími
riziky pro jejich dítě
Celodenní přítomnost lékaře, který informuje rodiče o průběhu léčby
*Celodenní
*Semináře
Semináře pro hospitalizované rodiče o prevenci dětských úrazů s důrazem na jejich poranění (jak
předcházet, jak je úraz častý, ve kterém věku je typický a proč…)
*Zábavné
Zábavné povídání pro děti o tom, jak se chránit před úrazem
Nemocnice Třebíč
• Monitor BeneView T1 s příslušenstvím a Saturační sensor Masimo
Nemocnice Benešov
• ultrazvukový diagnostický přístroj Toshiba Famio

Ultrazvuk v Benešově

Slavnostní otevření Nemocnice u Modrého hrocha

*Podpora konkrétních dětí po úrazech
Davidovi jsme umožnili pobyt v Lázních Klimkovice na terapii s názvem Klimtherapy 18+

Jasmínce jsme zakoupili speciální autosedačku a polohovací postýlku.

Další finanční prostředky jsme věnovali na protiúrazovou prevenci, kdy jsme opět
spolupracovali sJihomoravskou záchranou službou, Fakultou sportovních studií MU Brno,
Policií ČR a dobrovolnýmihasiči. Pořádali jsme pravidelná výtvarná odpoledne a další akce
pro hospitalizované děti v nemocnici.

