Výroční zpráva za rok
2013
Společnost dialyzovaných a transplantovaných
nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel
dialýzy

Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich
rodinných příslušníků a přátel dialýzy.
Společnost je občanské sdružení.
Společnost je registrována u Ministerstva vnitra, číslo jednací VSP/1-2797/90-R
Adresa sídla:
Společnost DaT
140 00, Praha 4 - Michle, Ohradní 1368
telefon: 261 215 616
e-mail: prezidium@spoldat.cz
Internetové stránky: www.stezen.cz , www.znovu.cz/sdat

Prezident společnosti :

Lubomír Jelínek (statutární zástupce)
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Společnost dialyzovaných a transplantovaných vznikla v roce 1989, aby hájila zájmy občanů
postižených chronickým selháním ledvin, a to jak lidí zařazených do pravidelné dialyzační
léčby, tak lidí s transplantovanou ledvinou. Postupem času se díky rozvoji transplantační
léčby připojili i nemocní po transplantaci jater, srdce a slinivky. Činnost společnosti se nyní
především soustřeďuje na poskytování informací nemocným, jejich rodinným příslušníkům i
zdravotnickému personálu a usiluje o zlepšení kvality života pacientů na dialýze nebo po
transplantaci orgánů.
Společnost se též snaží poskytovat informace a pomoc spoluobčanům, kteří jsou selháním
některého orgánu teprve ohroženi, a jejichž informovanost o tom, co je může čekat, je často
velmi nízká.

Činnost společnosti v roce 2013
Činnost společnosti dialyzovaných a transplantovaných je v podstatě kontinuální a tak se i
v roce 2013, stejně jako v předchozích letech soustředila na následující základní témata:
 Vydávání časopisu Stěžeň
 Organizování rekondičních pobytů
 Poskytování sociálně právního poradenství
 Pořádání cvičení pro dialyzované a transplantované
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Časopis Stěžeň
Společnost DaT již od svého založení vydává časopis Stěžeň, jehož hlavním posláním je
poskytování informací nemocným s nezvratným selháním ledvin, jater a srdce. V časopise je
však prostor i pro zábavné články či dopisy čtenářů a příznivců. Periodikum má pravidelné
rubriky a vychází čtyřikrát ročně a jeho obsah připravují členové redakční rady v čele
s redaktorkou Mgr. Míšou Černou a šéfredaktorem MUDr. Radkinem Honzákem. Časopis je
rozesílán na téměř 1500 adres přímo a dále na všechna HDS.
Časopis může vycházet díky sponzorským příspěvkům a dobrovolné spoluúčasti samotných
čtenářů. Časopis Stěžeň je možné číst i na Internetu na adrese www.stezen.cz , kde je
dispozici elektronická verze aktuálního, ale i všech archivních čísel časopisu.

První číslo bylo věnováno tématu těhotenství na dialýze.
Další články se týkaly peritoneální dialýzy a sociálně právní problematiky.

Druhé číslo bylo věnováno tzv. řetězové transplantaci.
Další články se zabývaly problematikou Fabryho nemoci,
peritoneální dialýzou, kulturou, sportem.

V trojce byl otištěn rozhovor s prof. Ondřejem Viklickým, věnovaný
transplantacím v IKEMu.
Sociální poradna se zabývala příspěvky na mobilitu a průkazy OZP.

Tématem poslední číslo ročníku 2013 bylo rekondiční cvičení
na dialýze a po transplantaci, i to „vrcholové“ sportování
v rámci světových a evropských her transplantovaných a
dialyzovaných.
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Sociální poradenství
Poskytování rad a pomoci nemocným a jejich rodinným příslušníkům v sociální oblasti nejen
na stránkách Stěžně v pravidelné rubrice zajišťuje Mgr. M. Černá., která se stará o projekt
jednak v Praze Ohradní ulici, jednak během rekondičních pobytů ve středisku Společnosti Dat
Penzión Pastviny.

Rekondiční pobyty
Rekondiční pobyty jsou již tradičně organizovány v našem rekondičním středisku Společnosti
DaT Penzion Pastviny.

Jeden týden organizuje HDS Jilemnice. Program rekondic byl postupně doplňován o možnost
rehabilitace. Sociální poradenství zajistila Mgr.Černá a sportovně rehabilitační cvičení Mgr.
Andrea Mahrová.
Rekondiční pobyty v roce 2013 nebyly hrazeny z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR, jak
tomu bylo v předchozích letech, a tak část pobytu obvykle placenou z dotace, tentokrát
doplatila Společnost dialyzovaných a transplantovaných z vlastních zdrojů, aby se nemusela
zvyšovat cena pro účastníky rekondic.
V roce 2013 se podařilo vybavit penzion novými postelemi v celkové ceně 400 000,- Kč
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Cvičení pro dialyzované a transplantované
V sídle společnosti v Ohradní ulici v Praze 4 probíhá každé pondělí cvičení určené
dialyzovaným a transplantovaným nemocným pod vedením Mgr. A. Mahrové a dalších
cvičitelek.

Součástí cvičení jsou i pravidelně pořádané chůze
s holemi „nordic walking“.

Setkání pacientů s peritoneální dialýzou
V Ohradní ulici též proběhlo setkání pacientů s peritoneální dialýzou a v predialýze. Akce byla
zajištěna ve spolupráci s firmou Baxter. Setkání jsou zaměřena tak, aby se pacienti mohli
dozvědět od lékařů, sester či sociálních pracovníků co nejvíce praktických rad a informací,
mohli si vzájemně popovídat a předat zkušenosti, či probrat svoje pocity.
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Mimo zajišťování již zmíněných standardních projektů, se zástupci Společnosti DaT
zúčastňovali práce v národních organizacích, například v Národní radě zdravotně postižených
nebo v České radě humanitárních organizací.
Samostatnou kapitolou v činnosti SpolDaT jsou pobočky, které vyvíjejí kulturní, sportovní i
společenskou činnost v místě jejich působnosti.
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Výsledky hospodaření za rok 2013
Dlouhodobý majetek (budova a vybavení Penziónu Pastviny)
Krátkodobý majetek (zejména pohledávky a peníze na účtech)
Celkem Aktiva

7 566 tisíc Kč
1 854 tisíc Kč
9 420 tisíc Kč

Vlastní jmění
Hospodářský výsledek 2013
Nerozdělená ztráta minulých let
Závazky
Celkem Pasiva

10 104 tisíc Kč
- 683 tisíc Kč
- 177 tisíc Kč
176 tisíc Kč
9 420 tisíc Kč

Výnosy z hlavní činnosti
Náklady na hlavní činnost
Výsledek za hlavní činnost

327 tisíc Kč
-831 tisíc Kč
-504 tisíc Kč

Výnosy z hospodářské činnosti
Náklady na hospodářskou činnost
Výsledek za hospodářskou činnost

1 157 tisíc Kč
-1 336 tisíc Kč
- 179 tisíc Kč
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