PŘIHLÁŠENÍ ZÁJEMCŮ O VĚCNÝ DAR – RESUSCITÁTOR LULLABY PLUS
Vážené kolegyně a kolegové,
v rámci charitativní činnosti transparentního Nadačního fondu DĚTI NA DLANI, byl přislíben společností
Swiss Life Select finanční příspěvek 150.000,- Kč. Peníze jsou určeny na zakoupení dvou kusů resuscitátoru
pro novorozence Lullaby Resus Plus (informace o resuscitátoru níže). Nadační fond Děti na dlani
(www.detinadlani.cz) spolupracuje a podporuje Českou neonatologickou společnost ČLS JEP v celostátním
měřítku.
Na základě výše popsaného vyhlašujeme příjem žádostí o účast
v projektu. Do programu budou začleněna pouze první dvě dětská
oddělení, která zašlou žádost na email info@detinadlani.cz. A to při
splnění následujících kritérií:




Typ žadatele: dětské oddělení tzv. I. typu. Nejedná se tedy
o intermediární a perinatologická centra vyjmenovaná
ve Věstníku MZ 2/2014.
Žádat mohou pouze ta oddělení, která tento přístroj
nevlastní. Jako jedinou pomůcku k resuscitaci dosud
používají samorozpínací vak (Ambu-vak).

Zasláním žádosti o začlenění do programu se žadatel zavazuje, že:
 darované zařízení zůstane po celou dobu jeho užívání na porodním sále (udržitelnost 5 let)
 v případě darování zařízení bude zdravotnický tým povinně proškolen (tým zahrnuje vedoucího
lékaře novorozeneckého oddělení a staniční sestru novorozeneckého oddělení, ten následně
proškolí všechen personál, který se na resuscitaci podílí)
 darované zařízení je dáno na vědomí primáři dětského oddělení, potvrzeno podpisem
 darované zařízení bude používáno k resuscitaci prioritně před samorozpínacím vakem
 spotřební materiál, servis a BTK po celou dobu životnosti přístroje bude nemocnice pořizovat ze
svých zdrojů.
Tyto závazky budou uvedeny v darovací smlouvě!
V případě schválení žádosti Nadačního fondu DĚTI NA DLANI o poskytnutí finančního příspěvku od
společnosti Swiss Life Select ve výši 150.000,- Kč bude každému ze dvou vybraných oddělení na základě
podepsané darovací smlouvy darován resuscitátor Lullaby Resus Plus v hodnotě 74.931,- Kč.
Nadační fond v rámci své činnosti bude i nadále shromažďovat finanční prostředky na zakoupení
resuscitačních zařízení i pro oddělení, která nebudou zařazena do této konkrétní žádosti. Cílem nadačního
fondu je výhledově vybavit resuscitátory všechna dětská oddělení tzv. I. typu v ČR.

Žádost zpracujte volnou formou při dodržení následujících pravidel:
Uveďte název nemocnice, přesné označení dětského oddělení, adresu, telefon na kontaktní osobu z
oddělení, prohlášení o tom, že oddělení splňuje všechny podmínky dle předchozích odstavců a nevlastní
resuscitační přístroj Lullaby Resus Plus či jiný podobný.
Vybraná oddělení budou informována emailem a zveřejněna na webových stránkách nadačního fondu
www.detinadlani.cz.

Se srdečným pozdravem,
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