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MUDr. Feyereisl: Bez pomoci Nadačního fondu pro zdraví dětí
by Ústav pro péči o matku a dítě nebyl tam, kde je
Praha, 25. ledna 2019 – Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) má specifické postavení v
poskytování vysoce specializované zdravotní péče v oblasti gynekologie a porodnictví. Pro
úspěch této činnosti je nutné kontinuální vzdělávání zdravotnického personálu. A právě na
tomto poli pomáhá již 12. rokem Nadační fond pro zdraví dětí, jehož zakladatelem a hlavním
podporovatelem je největší domácí rezidenční stavitel Central Group. „Nadační fond se stal
tradičním sponzorem ÚPMD. Bez pomoci nadačního fondu by nebyl ústav tam, kde je nyní,“
řekl v rozhovoru ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí doc. MUDr.
Jaroslav Feyereisl, CSc.
Nadační fond pro zdraví dětí vynakládá peníze
především na vzdělávání lékařů. Je to podle vás
správný
směr,
jak
využívat
prostředky
poskytované firmami v rámci jejich sociální
odpovědnosti?
Ústav pro péči o matku a dítě má specifické postavení
v poskytování vysoce specializované zdravotní péče
v oblasti gynekologie a porodnictví. Pro úspěch této
činnosti
je
nutné
kontinuální
vzdělávání
zdravotnického personálu, které vzhledem k
charakteru činnosti ústavu probíhá nejen v České
republice, ale ve velké míře i v zahraničí. Podpora
vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických
pracovníků znamená následně i pomoc našim
pacientům, kterým se tak dostává vynikající péče.
Vysoká odborná úroveň našich zdravotnických
pracovníků
umožňuje
úspěšně
léčit
velmi
komplikované případy, které nebyly v minulosti v
podmínkách České republiky vůbec řešitelné. To se
týká zejména činnosti Fetálního centra (zabývá se léčbou plodu uvnitř těla matky pozn. red.).
Část peněz jde také na přístroje v ústavu. Kde konkrétně pomáhají?
Ústav pro péči o matku a dítě koncentruje ohrožené novorozence z celé České republiky. Vysoce
specializovaná péče vyžaduje i velmi sofistikovanou a finančně nákladnou techniku. Činnost
Fetálního centra je závislá na dostupnosti kvalitních ultrasonografických přístrojů a instrumentária
pro fetální operace. Úspěšnou operací plodů uvnitř dělohy odborná péče o těhotnou a plod zdaleka
nekončí. Po porodu všech rizikových novorozenců je nutná speciální neonatologická technika, která
dává šanci i těm nejvíce ohroženým dětem.
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Jak byste zhodnotil spolupráci Ústavu s Nadačním fondem?
Nadační fond se stal tradičním sponzorem ÚPMD, který řadu let pomáhá jeho rozvoji. Bez pomoci
nadačního fondu by nebyl ústav tam, kde je nyní. Náročnost vysoce specializované péče nelze v
žádném případě financovat pouze z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Velice si proto
vážíme spolupráce s nadačním fondem a věříme, že i v budoucnu bude takto úspěšná a odborný
růst ÚPMD bude i nadále pokračovat.
Jaký byl podle Vás v roce 2018 nejdůležitější účel, na který byly finanční prostředky od
CENTRAL GROUP vynaloženy?
V roce 2018 došlo k významnému rozvoji činnosti Fetálního centra. Jeho odborný tým provedl
doposud nejvyšší počet úspěšných operačních výkonů, a to i díky finanční podpoře nadačního
fondu. Práce fetálního centra byla prezentována na významných evropských i světových odborných
fórech. Účast lékařů na mezinárodních konferencích byla velmi významně podpořena nadačním
fondem. Totéž platí i o podpoře lékařů v účasti na specializovaných kurzech v zahraniční.
V roce 2018 byla nadačním fondem pořízena na jednotku intenzivní péče (JIP) pro novorozence
centrální monitorovací stanice, která umožňuje ošetřujícímu personálu kontinuální sledování
životních funkcí u všech hospitalizovaných novorozenců a v celém prostoru JIP. Záznam vitálních
funkcí u kriticky nemocných novorozenců je dostupný pro lékaře oddělení i ze vzdálených přístupů.
S pomocí centrální monitorovací stanice je možné reagovat na alarmové příhody a snížit zdravotní
rizika u vysoce vulnerabilní (zranitelné pozn. red.) populace novorozenců.
Spolupracuje ústav podobně i s jinými donátory?
ÚPMD je podporováno i jinými donátory, postavení Nadačního fondu pro zdraví dětí je však
výjimečné a co do výše podpory dominantní.
Jaké jsou Vaše plány na rok 2019 a jakým směrem budete chtít finanční prostředky využívat?
V roce 2019 bychom rádi pokračovali v započatém trendu rozvoje nejen v oblasti fetálního centra a
vysoce specializované neonatologické péče, ale též v oblasti specializované péče gynekologické.
Ta zahrnuje zejména onkogynekologii, urogynekologii, léčbu neplodnosti, radikální operace pro
endometriózu a minimálně invazivní operační techniky. Pokračovat budou též technicky náročné
rekonstrukce ústavu, které směřují k vysokému standardu pohodlí pacientek a podmínkám pro
poskytování unikátní odborné péče.
S ohledem na dosažené vynikající výsledky spolupráce ÚPMD s nadačním fondem se jeví jako
optimální řešení ze strany ÚPMD pokračování bez zásadní změny formy.
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Ústav pro péči o matku a dítě slaví již přes sto let úspěšné práce. Jak hodnotíte chod ústavu
vy?
Ústav pro péči o matku a dítě překonal za 100 let své existence neuvěřitelnou cestu od chirurgického
sanatoria po specializované perinatologické pracoviště evropského významu. V současnosti se
ústav těší velkému zájmu veřejnosti a každoročně se zde narodí více než 5000 dětí. Ústav poskytuje
odbornou péči celého spektra oboru gynekologie a porodnictví a přijímá pacienty z celé České
republiky. V některých oblastech poskytuje unikátní péči, která jinde není dostupná, např. činnost
fetálního centra či centralizace případů bráničních kýl plodů a novorozenců. Kromě klinické práce je
významnou pedagogickou institucí na poli pregraduálního i postgraduálního vzdělávání lékařů a
ostatních zdravotnických pracovníků, současně je institucí plnící vědecko-výzkumné úkoly.
Co považujete za největší úspěch Ústavu, kterého se Vám minulý rok podařilo celkově
dosáhnout?
Za největší úspěch roku 2018 považuji stabilizovaný, vyrovnaný a kvalitní pracovní výkon všech
zaměstnanců ústavu, kteří společným úsilím zajistili neuvěřitelný objem vysoce odborné péče, a to
i v často obtížných podmínkách rekonstrukcí, které v ústavu řadu let probíhají.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mail: media@central-group.cz nebo telefonicky: Marcela Fialková – tisková mluvčí
(+420 724 090 754). Podrobné informace o společnosti Central Group a její nabídce naleznete na www.central-group.cz.
Central Group je jednoznačně největším rezidenčním stavitelem a investorem nové bytové výstavby v České republice. Za 25 let svého
působení firma dokončila již 170 rezidenčních projektů a prodala více než 15.000 nových bytů, domů a parcel. Společnost dlouhodobě
vykazuje stabilní zisk, rostoucí podíl na trhu a pro svou činnost nepotřebuje žádný bankovní úvěr. Za dobu svého působení koncern
Central Group uhradil českému státu jen na přímých daních již více než dvě miliardy korun. Významné prostředky věnuje společnost také
na obecně prospěšné účely.
Central Group je také nejaktivnějším investorem v rámci akvizic pozemků pro rezidenční výstavbu. Vlastníme více než jeden milion m2
brownfieldů a pozemků určených k výstavbě pro zhruba 30.000 nových bytů po celé Praze.

