V Brně dne 12. prosince 2013

Teplárny Brno podporují Masarykův onkologický ústav
Jsme výhradně regionální firmou a plně si uvědomujeme svoji společenskou
odpovědnost - jsme tu pro město a jeho obyvatele. Záleží nám na životním prostředí,
není nám však lhostejná ani kvalita života lidí. Proto jsme se rozhodli systematicky
podporovat nemocnice v Brně, mezi něž patří i Masarykův onkologický ústav.
Nádorových onemocnění se bojí snad každý z nás, a bohužel skoro každý z nás s nimi má
i osobní zkušenost, ať už byl nemocný sám nebo s tímto zákeřným onemocněním bojoval
někdo z jeho blízkých. Masarykův onkologický ústav, který je specializovaným onkologickým
centrem, dává nám všem naději, že rakovina jde porazit. Ne náhodou patří dlouhodobě
k nejlépe oceňovaným zdravotnických zařízením, nejen po té odborné stránce, ale i pacienti
ho

díky

skvělému

přístupu

a

chování

zdravotníků

vyhodnocují

opětovně

jako

„nejusměvavější“ nemocnici.
Od roku 2011 jsme každoročně přispěli onkologům na Žlutém kopci částkou 250 tisíc korun,
celkem tak putovalo na účet Masarykova onkologického ústavu tři čtvrtě milionu korun. Naší
strategií ale není jen „zaslat“ peníze – částky byly vždy po dohodě s lékaři a odborníky
určeny na nákup konkrétní zdravotnické techniky, která onkologům chyběla.
V roce 2011 posloužil

dar

Tepláren Brno na doplnění částky nutné k pořízení

videokolonoskopu, špičkového přístroje k vyšetření tlustého, případně tenkého střeva.
O rok později jsme přispěli na zakoupení inkubačního fibrobronchoskopu a monitoru LCD
s lékařským atestem. Bronchoskopický zákrok je velmi často život zachraňující výkon.
Letos jsme napomohli k zakoupení přístrojů (stolní chlazená centrifuga a termocykler) pro
oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, které se specializuje na diagnostiku a prevenci u
dědičných forem nádorových syndromů. Mezi nejznámější nádorové syndromy vyšetřované
v této laboratoři patří například dědičný syndrom nádoru prsu a vaječníků, o kterých se
v poslední době mluvilo v souvislosti s Angelinou Jolie.

Kontakt pro média:
Ing. Martina Ščuková
GSM: 601 344 407
scukova@teplarny.cz

www.teplarny.cz

