Možnosti sponzorování Kliniky Národního ústavu duševního zdraví
Klinika Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) je nespádové zdravotnické zařízení
přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR, poskytující standardní i nadstandardní
psychiatrickou péči pacientům z celé republiky. Klinické programy pokrývají široké
spektrum duševních poruch, se zvláštním zaměřením na afektivní poruchy (depresivní
a bipolární poruchu), psychózy a úzkostné poruchy.
Kromě akutní lůžkové péče a psychiatrické ambulance nabízí také specializované
terapeutické programy v podobě uzavřených docházkových skupin v rámci denních
stacionářů. Vedle moderní farmakoterapie a psychoterapie se při léčbě využívají
nejnovější terapeutické metody (např. repetitivní transkraniální magnetická stimulace).
Na klinice také funguje unikátní poradna pro léčbu duševních poruch v těhotenství a po
porodu, nabízíme docházkové programy tréninku kognitivních funkcí.
NUDZ je výuková základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, spolupracující
centrum Světové zdravotnické organizace a celé řady mezinárodních profesních
organizací. Vedle klinických povinností se lékaři a psychologové podílejí na
pregraduální a postgraduální výuce studentů medicíny, klinické psychologie,
fyzioterapie, mladých lékařů a zdravotních sester, řeší celou řadu výzkumných projektů.
Vzhledem k omezeným možnostem financování NUDZ z veřejného zdravotního
pojištění se v rámci snah o kontinuální zkvalitňování poskytované péče našim
pacientům snažíme o získávání prostředků i z dalších zdrojů. Klinika NUDZ tak nabízí
možnost sponzorování (dárcovství) v podobě finančních a věcných darů (dle § 2055
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku), s možností odečtu od daňového
základu v souladu se zákonem 586/1992 Sb.
Veškeré darované finanční prostředky i věcné dary jsou vždy přímo určeny
k uspokojení pacientských potřeb, ke zlepšení zdravotní péče a terapeutického
prostředí, případně k podpoře výzkumu a vzdělávání podle přání dárce. Jako výraz díků
a uznání jsou jména sponzorů (s jejich písemným souhlasem) zveřejněna na webových
stránkách NUDZ.

Děkuji všem, kteří nám pomáhají v našem úsilí o zkvalitňování zdravotní péče
o pacienty s duševními problémy.
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