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Společnost Swiss Life umožnila Dětskému oddělení strakonické nemocnice 

pořídit nový spirometr v hodnotě 100.000 Kč.  

Společnost Swiss Life se v rámci svých nadačních aktivit snaží pomáhat také při modernizaci 

vybavení v nemocnicích, díky kterému je dětem poskytována péče nejvyšší kvality. 

 „Jsme rádi, že naše Dětské oddělení má konečně k dispozici moderní spirometr, přístroj na 

měření objemu plic, který je určený především k diagnostice astmatu a chronických plicních 

onemocnění,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala při slavnostním předání přístroje. Primář 

dětského oddělení Martin Gregora považuje pořízení nového spirometru za přínos také vzhledem k 

počtu vyšetření. „Ročně jich je s ohledem na velkou spádovou oblast kolem 1300,“ řekl Martin 

Gregora.  

„Swiss Life Česká republika podporuje již více jak deset let důležité projekty, které přinášejí 

zkvalitnění péče. K takové pomoci řadíme i pořízení nového měřícího přístroje pro Dětské oddělení 

strakonické nemocnice. Věříme, že dětem přinese zkvalitnění poskytované péče a lékařům 

pomůže v jejich náročné každodenní práci,“ uvádí Karel Šulc, ředitel divize Medical, Swiss Life 

Select Česká republika.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Poznámky pro editory: 

 

Swiss Life nadační činnost 

Swiss Life dlouhodobě podporuje dobročinnou a nezištnou pomoc dětem, u kterých jsou bez 

pomoci ohroženy šance na existenci a vývoj. Hlavními prioritami pomoci je záchrana života, 

zmírnění nemocí a zlepšení kvality života. Finanční prostředky plynou do nadace zcela unikátním 

způsobem, a to tak, že každý privátní finanční poradce společnosti Swiss Life Select v České 

republice měsíčně přispívá do nadace jedním procentem ze svého výdělku. 

 

 

Swiss Life 

Swiss Life je přední evropskou finanční skupinou působící v oblasti správy privátních i korporátních 

financí, řízení rizik a zajištění penze. Klíčovými trhy skupiny jsou Švýcarsko, Francie a Německo. 

Swiss Life poskytuje svým privátním i korporátním klientům prostřednictvím vlastních poradců a 

obchodních partnerů komplexní finanční poradenství šité na míru. Poradenství společnosti Swiss 

Life Select je založené na principu „best select“, který klientům přináší nezávislý výběr 

nejvhodnějších z možných řešení.  

 

Swiss Life Holding AG se sídlem v Curychu byl založen v roce 1857 jako Schweizerische 

Rentenanstalt. Akcie Swiss Life Holding AG jsou kótovány na burze SIX Swiss Exchange (SLHN). 

Skupina Swiss Life zaměstnává kolem 7000 pracovníků a 4600 profesionálních finančních 

poradců. 

 

Pro více informací prosím kontaktujte marketingové oddělení Swiss Life Select: 

 

marketing@swisslifeselect.cz 


