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UMBILICUS

Důležité odkazy

Nadační fond Umbilicus

ÚHKT - Ústav hematologie a krevní transfuze:
www. uhkt.cz
STOPA - Společnost pro podporu pacientů
po transplantaci kostní dřeně:
http://stopa.uhkt.cz

IČ: 26179687
Číslo účtu: 0013658389/0800
Adresa: U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
Telefon: 221 977 486, 221 977 365
E-mail: info@umbilicus.cz
Internet: www.umbilicus.cz

Pomáháme už od roku 2000...

O nadačním fondu Umbilicus

Statut nadačního fondu Umbilicus

Nadační fond Umbilicus byl založen v roce 2000.
Jeho cílem byla podpora a propagace nově
vzniklé Banky pupečníkové krve, která vznikla
jako dárcovský neziskový projekt Ústavu hematologie a krevní transfuze. Během let se Banka
pupečníkové krve České republiky (www.bpk.cz)
stala samostatným subjektem se sídlem ve FN
Motol v Praze. Spolupráce NF Umbilicus, ÚHKT
a Banky pupečníkové krve nadále trvá.
V posledních letech začal ﬁnanční prostředky NF
Umbilicus získané od dárců a sponzorů využívat
Ústav hematologie a krevní transfuze. Cílem bylo
zlepšení nemocničního prostředí pro pacienty,
návštěvy i personál. V průběhu let na lůžkových
stanicích NF Umbilicus například sponzoroval
vybavení oddělení vhodnými rehabilitačními pomůckami, nákup matrací proti proleženinám,
tonometrů, mobilních zástěn mezi lůžky pacientů
a mnoho jiných dalších věcí. Do několika laboratoří sponzoroval zakoupení přístrojů, které
slouží pro vědecké účely.

Od roku 2014 je cílem nadačního fondu:


podpora lékařských, vědeckých a společenských aktivit vedoucích k rozvoji poznatků
v oblasti hematologie, léčby hematologických
onemocnění a jejich prevence



podpora lékařských, vědeckých a společenských aktivit vedoucích k šíření obecných
znalostí a povědomí o hematologických
onemocněních, zvláště těch, k jejichž léčbě
dochází v ÚHKT



zlepšení materiálního a technického zázemí
pro pacienty léčené v ÚHKT a jeho personál



podpora výměny informací a zkušeností mezi
světovými centry zabývajícími se léčbou
hematologických onemocnění, podpora
vzdělávání na mezinárodních konferencích,
stážích, sympoziích a workshopech



podpora prezentace ÚHKT a šíření jeho
dobrého jména

Nadační fond Umbilicus také podpořil:
Galerie na schodech – vybudování neziskové
galerie v přízemních prostorách a na schodech
budovy B v ÚHKT (2014)
Česká leukemická skupina – pro život, vydání brožury pro pacienty s leukémií (2013)
Vybavení zrekonstruovaného lékařského pokoje
na klinickém oddělení ÚHKT (2013)
Podpora zahájení činnosti Společnosti pro podporu pacientů po transplantaci kostní dřeně
STOPA (2013)
Výroba tiskovin pro pacienty po transplantaci
kostní dřeně – vánoční dopis, PF 2014 a přehled
o činnosti STOPA (2013)
Centrifuga – do buněčné laboratoře UHKT (2012)
Zakoupení špičkového software – ke zlepšení diagnostiky u pacientů s poruchou krvetvorby (2011)

V roce 2014 proběhla změna stanov Nadačního
fondu, důvodem bylo, aby peníze ze sponzorských darů, které jsou často od samotných pacientů či jejich rodin, mohly být lépe využity i pro
ostatní pacienty léčené v ÚHKT, výzkum, vědu
a osvětu prováděnou tímto pracovištěm.

Preventivní matrace – proti proleženinám pro
pacienty hospitalizované na lůžkovém oddělení,
matrace snižují otlaky u chronicky ležících (2010)
Vybudování laboratoře – pro umístění laserového
mikroskopu pro lepší a přesnější stanovení
diagnóz nemocí s poruchou krvetvorby (2009)

NF Umbilicus je veden u Městského soudu
v Praze, oddíl N, vložka 334.

