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Již v předchozích číslech jste měli možnost přečíst si o 

spolupracujících organizacích včetně Apolinářských 

nedonošeňátek. Tato organizace celoročně podporuje 

naše oddělení Neonatologie. Jelikož je jejich nasazení 

obrovské, přinášíme Vám o organizaci další zajímavé informace včetně přehledu jejich podpo-

ry Apolinářské Neonatologii. 

V loňském roce 2020 se spolku podařilo získat 

přes milion korun do různých projektů. Naše 

oddělení Neonatologie dostalo 2 klokánkovací 

křesla od společnosti Linet, horkovzdušné 

ohřívačky mateřského mléka, mnoho kosmeti-

ky pro zdravotnické pracovníky, vibrační le-

hátko do inkubátoru, další drobné ale užitečné 

dary. Zásadními dary loňska jsou pak videola-

ryngoskop, transportní modul k inkubátoru a 

na míru vyrobené resuscitační lůžko na porodní sál. Díky těmto darům můžeme opět zvyšovat 

kvalitu již tak vysoké úrovně našeho perinatologického centra. 

Prostřednictvím Aponedo milý pan truhlář Tomáš Fröhlich zvelebil zázemí některých částí 

neonatologie. Renovoval čistící místnost sanitářů u JIRP, mléčnou ku-

chyň na IMP2 a skříňky na tomtéž oddělení. Navíc vyrobil skříňku na 

kuchyňské vybavení pro maminky v rodičovských prostorách na IMP, 

kde si nyní maminky mohou díky Aponedo, které dodalo chladničku, 

kávovar (i s kávou), mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvici. To vše 

bez nároku na honorář. Velmi děkujeme! 

Dalším počinem Aponedo bylo pořízení 14 kancelářských křesel v povr-

chové úpravě vyhovující hygienickým standardům JIRP, JIP a IMP. Teď 

už se veškerý personál může zaslouženě pohodlně posadit, pokut to 

situace dovolí. 

Velké díky patří ČSOB, která darovala prostřednictvím Aponedo personálu neonatologie 25 

kancelářských křesel v textilní úpravě, které nahradily starý sedací nábytek v hygienicky neex-

ponovaných prostorách, v kancelářských a skladovacích místnostech neonatologie.  

Děkujeme šikovným rukám 

od Aponedo za celoroční šití 

nových lůžkovin. A to jak v 

podobě prostěradel, povleče-

ní, deček, tak i mnoha no-

vých pelíšků! Miminka bu-

dou mít jistě krásné sny. Lůž-

koviny jsou dodávány na 

oddělení pravidelně dle po-

třeb, takže personál nemusí 

mít o barevné lůžkoviny sta-

rost. 
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Aponedo také po celý rok zajišťuje provoz veškerého zázemí pro rodiče na našich odděleních 

JIRP, JIP a IMP, dle potřeby vyměňuje konvice, mikrovlnné trouby, kávovary, doplňuje zásoby 

kávy a čaje pro maminky, občas jim osladí život čokoládou. 

Celému týmu spolku Aplinářských nedonošeňátek bychom tímto velmi rádi poděkovali a 

popřáli jim další úspěchy v jejich neúnavné podpoře a spolupráci s naší Neonatologií. 

Děkujeme Vám, Vaší podpory si nesmírně ceníme. Další informace o činnosti spolku můžete 

najít na webových stránkách organizace www.aponedo.cz, ve výročních zprávách z předcho-

zích let nebo na facebookové stránce Aponedo. 

Loňským rokem však podpora nekončí. 

Se spolkem Apolinářská nedonošeňátka nás opět čekají velké výzvy. 

Společně jsme naplánovali realizaci instalace kamer nad inkubátory pro oddělení JIRP a JIP, 

aby se rodiče mohli i mimo návštěvu podívat, jak se daří jejich ratolesti. Projekt provázely ne-

malé porodní bolesti, nyní se však, pevně doufáme, blížíme k cíli, a to je skvělé, zvláště v dneš-

ní době, kdy nám 

Covid neumožňuje 

navštěvovat oddělení 

podle přání. 

Druhým projektem, k 

jehož realizaci nám 

ale zatím chybí finan-

ce, je úprava naší 

velmi zanedbané 

dětské ambulance a 

čekárny. Prostory 

jsou opravdu pro 

ostudu a bylo by fajn 

je oživit barvami a 

pěkným mobiliářem. 

Firmy Lokki proved-

la návrh úprav a nyní 

je vyhlášená přes www.darujme.cz/projekt/1203931 sbírka na realizaci. Tak doufáme, že po-

stupně se vše opravdu podaří.  

 

 

 


