
v sociální a zdravotní oblasti

KDE HLEDAT DALŠÍ POMOC



Kde hledat další pomoc
v sociální a zdravotní oblasti?

„Být s druhým
ani daleko, ani blízko,

ve správné vzdálenosti.“

Onkologické onemocnění je třeba chápat komplexně. Pacient a jeho 
blízcí nemusí řešit jen otázky týkající se zdravotního stavu,

ale i ekonomické a sociální problémy.
V naší publikaci najdete základní odpovědi na otázky týkající se 

nemocenských dávek, podpory při ošetřování člena rodiny, výhodách 
pro těžce zdravotně postižené občany, ale i o domácí péči, pečovatelské 

službě nebo lázeňské péči.
Cílem sociálních pracovníků je  poskytování komplexní praktické 

pomoci pacientům a jejich rodinám.
Bližší informace Vám vždy rády podají sociální pracovnice.
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V ČR existuje právo pacienta na svobodnou volbu lékaře. Přesto se může 
stát, že lékař pacienta odmítne, a to podle zákona č. 48/97 Sb. O veřejném 
zdravotním pojištění. Ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) upravuje právo po-
jištěnce na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví, 
kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a součas-
ně uvádí pouze dva důvody, pro něž může zvolený lékař odmítnout přijetí  
pojištěnce do své péče:

1. jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení  
lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto 
nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči,

2.  přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce 
pro výkon návštěvní služby.

Míru únosného pracovního zatížení a závažnost příčiny pro nepřijetí 
pojištěnce do své péče posuzuje sám zvolený lékař.

Zákon tedy jednoznačně stanoví, kdy lékař může odmítnout poskytnutí 
zdravotní péče, a současně lékařům ukládá, aby každé odmítnutí pojištěn-
ci písemně potvrdili.

1. Svobodná volba lékaře
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Tato dávka náleží zaměstnanci za splnění tří podmínek:
1.  pracovník byl uznán dočasně neschopným k výkonu svého zamě-

stnání,
2.  nárok na nemocenskou je podmíněn ztrátou započitatelného příjmu 

ze zaměstnání,
3.  pracovník nemá vyčerpanou podpůrčí dobu.
Ke stanovení denní výše nemocenských dávek je nutné znát tyto základ-

ní údaje:
• započitatelný příjem
• rozhodné období

Nemocenská se stanoví ze započitatelného příjmu zaměstnance. Lze 
uvést, že příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu pro odvod 
pojistného, jsou shodné s příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího 
základu pro stanovení peněžitých dávek nemocenského pojištění                        
(§ 5 zák. č. 589/1992 Sb.) zúčtovaného období (je jím zpravidla předchozí 
kalendářní čtvrtletí před vznikem pracovní neschopnosti), blíže § 18 
zák. č. 54/1956 Sb., procentní sazbou 50  % za první 3 kalendářní dny 
a 69 % od čtvrtého kalendářního dne pracovní neschopnosti. Výše 
nemocenské za kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
Nemocenská se stanoví z denního vyměřovacího základu. Převyšuje-li 
denní vyměřovací základ částku 480 Kč, počítá se částka 480 Kč v plné 
výši, z částky nad 480 Kč do 690 Kč se počítá 60 % a k částce přesahující 
690 Kč se nepřihlíží.  Částka denního vyměřovacího základu se zao-
krouhluje na celé koruny nahoru.  

2. Nemocenská
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Příklad:
Pracovní neschopnost od 23. 1. 2002
Rozhodné období 4. čtvrtletí
Započitatelný příjem 47 658 Kč
92 kalendářních dnů ve čtvrtletí
47 658  : 92 KD  = 518,02
      518,02 – 480 =    38,02        60 %  = 22,81 zaokrouhlíme na 23 Kč
      480 + 23         = 503 Kč denního vyměřovacího základu

Nemocenská se poskytuje za kalendářní dny. Pokud zaměstnanec vyko-
nává několik činností, zakládajících účast na nemocenském pojištění, je 
pojištěn z každé z nich. Pokud předloží doklad o pracovní neschopnosti na 
všechny činnosti, náleží mu nemocenská z každé činnosti.

Doba, po kterou se při pracovní neschopnosti poskytuje nemocenská, se 
nazývá podpůrčí doba. Její maximální délka činí jeden rok. Nemocenská se 
poskytuje od prvního kalendářního dne pracovní neschopnosti do skon-
čení pracovní neschopnosti nebo uznání invalidity či částečné invalidity.

Pracovní neschopnost se dá ve výjimečných případech prodloužit               
o 3 měsíce na doléčení. Žádost o prodloužení se sepisuje na MSSZ, k žá-
dosti budete potřebovat s sebou OP a neschopenku. Posudkový lékař vydá 
rozhodnutí o prodloužení.

Poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu se 
nemocenská poskytuje nejdéle po dobu 84 kalendářních dnů, v ka-
lendářním roce nebo při jedné pracovní neschopnosti. Toto omezení 
neplatí, jestliže pracovní neschopnost vznikla pracovním úrazem (nemocí 
z  povolání).
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 Jde o dávku, která je poskytovaná při péči o nemocného člena rodiny 
nebo péči o dítě mladší 10 let z vymezených důvodů.

Podmínky vzniku nároku:
•  Účast na nemocenském pojištění (nárok na POČR nevzniká u zaměst-

nanců činných na základě dohody o pracovní činnosti, u domáckých 
zaměstnanců, u zaměstnanců na nepravidelnou výpomoc, společníků, 
jednatelů, studentů, žáků a osob samostatně výdělečně činných).

•  Ošetřování nemocného dítěte.
•  Péče o zdravé dítě do 10 let věku z důvodu uzavření výchovného zaří-

zení, nařízení karantény, nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje, 
onemocněla.

•  Ošetřování jiného nemocného člena rodiny, pokud jeho zdravotní stav 
vyžaduje nezbytné ošetřování jinou osobou.

•  Důležitou podmínkou nároku je, že nemocný (resp. zdravé dítě) žije 
v domácnosti se zaměstnancem, který o tuto dávku žádá. Příbuzenský 
vztah se tedy nevyžaduje. Pojem „domácnost“ není v zákoně vyme-
zen, a proto je třeba vycházet z vymezení tohoto pojmu v občanském 
zákoníku. Podle něj domácnost tvoří občané, kteří spolu trvale žijí 
a společně uhrazují náklady na své potřeby. Splnění této podmínky 
se nevyžaduje pouze v případě ošetřování či péče o dítě ve věku do 10 
let rodičem. V tomto případě je tedy podmínka nahrazena podmínkou 
příbuzenského vztahu.

POČR se poskytuje nejvýše po dobu trvání prvních 9 kalendářních 
dnů, pokud ošetřování v nich trvá, u partnersky osamělých, kteří pečují 
alespoň o jedno dítě do skončení povinné školní docházky, 16 kalendář-
ních dnů.

Pro stanovení poskytování a výplatu podpory platí obdobné předpisy 
jako pro nemocenské, pouze s tím rozdílem, že se od prvního dne po-
skytuje dávka ve výši 69  %

3. Podpora při ošetřování člena
     rodiny (POČR)
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Ochranná lhůta 
Ochranná lhůta pro případnou výplatu dávek nemocenského pojištění 

činí 42 kalendářních dnů od skončení zaměstnání. Pokud byl zaměstnanec 
naposledy zaměstnán po kratší dobu, ochranná lhůta činí jen tolik dnů, 
kolik trvalo naposledy pojištění. U žen, jejichž zaměstnání skončilo v době 
těhotenství, činí ochranná lhůta vždy 6 měsíců, bez ohledu na to, po jakou 
dobu toto zaměstnání trvalo. 

Ochranná lhůta neplyne poživateli starobního důchodu.
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Mezi dávky důchodového pojištění patří: 
starobní důchod
plný invalidní důchod
částečný invalidní důchod
vdovský a vdovecký důchod
sirotčí důchod

Jak a kde sepisovat žádost o dávku důchodového pojištění?
a) žadatel o dávku je zaměstnaný v organizaci, která zaměstná-

vá více než 25 zaměstnanců (pro účely sociálního zabezpečení velká 
organizace – dále jen VO)

Žádost o důchod sepisuje zaměstnavatel. K žádosti o důchod na MSSZ 
je třeba předložit doklad totožnosti, doklady o studiu (výuční list, matu-
ritní vysvědčení, diplom – nutno doložit celou dobu studia, nejen nejvyšší 
dosažené vzdělání), u žen rodné listy dětí, i když jsou již zaopatřené, 
u mužů vojenskou knížku, případně propouštěcí list z vojenské služby, 
předstihový list z České správy sociálního zabezpečení v Praze, dále do-
klady o dobách zaměstnání, které nejsou uvedeny na předstihovém listě, 
evidenční list důchodového zabezpečení od posledního zaměstnavatele 
(zaměstnavatelů).

b) žadatel o dávku je zaměstnaný v organizaci, která zaměstná-
vá méně než 25 zaměstnanců (pro účely sociálního zabezpečení malá 
organizace – dále jen MO)

Žádost o důchod sepisuje MSSZ. K sepsání žádosti o důchod je nutno 
předložit doklad totožnosti, rodné číslo manžela (manželky), doklady 
o studiu (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom – nutno doložit celou 
dobu studia, nejen nejvyšší dosažené vzdělání), u žen rodné listy dětí, 
i když jsou již zaopatřené, u mužů vojenskou knížku, popřípadě propouš-
těcí list z vojenské služby, předstihový list z ČSSZ (pokud byl vyžádán), 
doklady o dobách zaměstnání, které nejsou uvedeny na předstihovém 
listě, evidenční list důchodového zabezpečení od posledního zaměstna-
vatele (zaměstnavatelů).

4. Dávky důchodového pojištění
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c) žadatel je pojištěn jako osoba samostatně výdělečně činná

Žádost o důchod sepisuje MSSZ. K sepsání žádosti o důchod je nutné 
předložit doklad totožnosti, rodné číslo manžela (manželky), doklady 
o studiu (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom – nutno doložit celou 
dobu studia, nejen nejvyšší dosažené vzdělání), u žen rodné listy dětí, 
i když jsou již zaopatřené, u mužů vojenskou knížku, popřípadě propouš-
těcí list z vojenské služby, předstihový list z ČSSZ (pokud byl vyžádán), do-
klady o dobách zaměstnání, které nejsou uvedeny na předstihovém listě.

d) žadatel bez zaměstnavatele
Žádost o důchod sepisuje MSSZ. Doklady jsou totožné jako v předcho-

zím odstavci.

Povinnosti organizací při vyplňování evidenčního listu důchodového 
pojištění

Předstihové řízení 
V zájmu toho, aby zaměstnanci včas znali doby zaměstnání, které chybějí 

v evidenci ČSSZ, a mohli si tak v dostatečně dlouhém časovém období před 
zahájením řízení opatřit potřebné doklady k prokázání této doby, bylo za-
vedeno tzv. předstihové řízení. Jeho účelem je tedy informovat budoucí 
žadatele o starobní důchod o tom, o jakých dobách jeho zaměstnání jsou 
na ČSSZ záznamy, které tedy prokazovat nemusí. Organizace jsou povinny 
u zaměstnanců, kteří jsou u nich zaměstnáni, požádat na předstihovém 
tiskopise ČSSZ o vyhotovení tzv. předstihového osobního listu důcho-
dového zabezpečení. Žádost je zaměstnavatel povinen odeslat nejdříve 
dva roky a nejpozději jeden rok před rokem, v němž občan dosáhne věku 
rozhodného pro nárok na starobní důchod (bez ohledu na to, kdy hodlá 
zaměstnanec o tento důchod požádat). Znamená to, že organizace vyplní 
příslušný tiskopis a doručí jej na okresní správu sociálního zabezpečení 
podle sídla organizace.
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Jde o peněžitou nárokovou dávku důchodového zabezpečení, posky-
tovanou poživateli důchodu z důchodového pojištění, u něhož z důvodu 
bezmocnosti existuje potřeba ošetřování a obsluhy jinou osobou.

Podmínky vzniku nároku:
Trvalá bezmocnost příslušného stupně (viz poznámka), posuzovaná 

podle předpisů důchodového pojištění.

Výše dávky: je závislá na stupni bezmocnosti
Podle stupně bezmocnosti se důchod  zvyšuje při:
a) částečné bezmocnosti o 20  % částky životního minima (ŽM) 

k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb pro 
osobu

b) převážné bezmocnosti o 40  % částky ŽM
c) úplné bezmocnosti o 75  % částky ŽM
Změní-li se výše částky ŽM, mění se i zvýšení důchodu pro bezmocnost.

Doba poskytování:
Zvýšení důchodu pro bezmocnost náleží po dobu trvání podmínek.

Poznámka:
Částečně bezmocná je osoba, která potřebuje dlouhodobě pomoc 

jiné osoby při některých nezbytných životních úkonech, např. mytí, če-
sání, oblékání. Za částečně bezmocnou se vždy považuje osoba prakticky 
nevidomá.

Převážně bezmocná je osoba, která potřebuje kromě pomoci uvede-
né výše pravidelnou pomoc, popřípadě soustavný dohled jiné osoby při 
hlavních životních úkonech, např. při chůzi a při výkonu fyziologické po-
třeby. Za převážně bezmocnou se vždy považuje osoba úplně nevidomá.

Úplně bezmocná je osoba, která zcela pozbyla schopnost sebeobslu-
hy, potřebuje soustavné ošetřování a je odkázána trvale na pomoc jiné 
osoby při všech životních úkonech.

5. Zvýšení důchodu pro bezmocnost
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Žádost o zvýšení důchodu pro bezmocnost sepisuje MSSZ (OSSZ) podle 
místa trvalého bydliště žadatele. K sepsání žádosti není nutná přítomnost 
žadatele. Ten, kdo tuto žádost bude vyřizovat, předloží plnou moc pře-
depsanou žadatelem (notářsky se neověřuje). K sepsání žádosti je třeba 
předložit doklady totožnosti žadatele, doklad o výši důchodu (rozhodnutí 
plátce důchodu), sdělit jméno ošetřujícího lékaře.
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Jde o peněžitou, nárokovou dávku, poskytovanou v případě péče obča-
na o blízkou (popř. jinou) osobu, a pokud příjem tohoto občana nedosa-
huje stanovené hranice. 

Podmínky vzniku nároku:
Občan osobně, celodenně a řádně pečuje o 

a)  blízkou osobu, která je 
1.  převážně nebo úplně bezmocná, 
2.  starší 80 let a je částečně bezmocná, a nebo 
3.  starší 80 let a podle vyjádření ošetřujícího lékaře potřebuje péči jiné 

osoby

b)  jinou než blízkou osobu, u níž jsou splněny předchozí  podmínky, ale 
pokud spolu žijí ve společné domácnosti. 

     
Nárok na příspěvek vzniká pečujícímu v případě, že jeho příjem, vypla-

cený v kalendářním měsíci, nedosahuje 1,6 násobku částky považované 
podle zákona za životní minimum potřebné k zajištění výživy a ostatních 
základních osobních potřeb osoby – pečuje-li o jednu osobu. Pečující oso-
ba nemůže být finančně zajištěná.

Doba poskytování:
Dávka se poskytuje opakovaně měsíčně po dobu splňování podmínek 

nároku.

Co je místo uplatnění nároku a plátce dávky:
Žádost o dávku se podává u pověřeného obecního úřadu a ten ji také 

vyplácí. Za osoby blízké se pro účel této dávky považují manželé, pří-
buzní v řadě přímé, děti vlastní nebo osvojené nebo převzaté do trvalé 
péče nahrazující péči rodičů, sourozenci, zeť a snacha – nemusí mít trvalý 
pobyt u ošetřovaného.

6. Příspěvek při péči o blízkou osobu
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7. Domácí péče 

Domácí zdravotní péče zabezpečuje klientům zdravotní ošetřovatelské 
aktivity v domácím prostředí. Domácí péči může ordinovat propouštěcí 
lékař z nemocnice v časově omezeném rozsahu 14 dnů. Dále ji ordinuje 
praktický lékař podle potřeby. Domácí péče je poskytována zdarma – je 
hrazena pojišťovnou. Agentury domácí péče mají smlouvu s pojišťovnou 
a obvykle je hrazena 1–3 hodiny denně podle nutnosti délky ošetření.

Rozsah aktivit je vždy omezen skutečností, zdali zdravotní stav klienta 
je stabilizován a skutečně umožňuje pobyt v domácím prostředí.  Jedná 
se zejména o převazy, injekce, měření krevního tlaku, prevence dekubitů, 
ošetření stomií, cévkování žen, laváže, klyzma, infuze apod.

Seznam agentur a další informace získáte u sociálních pracovnic              
(tel. 543 132 421, 2. patro nové budovy).

8. Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytována těžce zdravotně postiženým a sta-
rým občanům, kteří nejsou schopni sami si obstarat nutné práce v domác-
nosti nebo pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou 
či další osobní péči, a potřebnou péči jim nemohou poskytovat rodinní 
příslušníci. 

Příslušné úkony pečovatelské služby se poskytují za plnou nebo čás-
tečnou úhradu (zvýšení důchodu o bezmocnost, tato dávka by měla být 
určena na pokrytí nákladů pečovatelské služby). Doba poskytování není 
určena, poskytuje se podle potřeby této péče. 

Žádost o pečovatelskou službu se podává u příslušného obecního úřadu, 
dále existují i nestátní organizace, které provádějí pečovatelskou službu. 
Pečovatelská služba zajišťuje nákupy a pochůzky, úklid domácnosti, 
dovážku obědů a podání oběda, podávání léků, hygienu, doprovod na 
vycházku a jiné podle domluvy.
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9. Lázeňská péče

Chcete-li do lázní, začněte návštěvou ošetřujícího lékaře, který vám 
může doporučit podle vašeho zdravotního stavu vhodnou lázeňskou 
péči. Pokud jste hospitalizováni, lázeňskou péči vám doporučuje ošetřu-
jící lékař v nemocnici. Zároveň určí, zda se bude jednat ve vašem případě 
o lázeňskou péči komplexní (plně hrazenou), nebo příspěvkovou 
(částečně hrazenou).

Návrh na obě tyto varianty lázeňské péče na předtištěném formuláři 
VZP či jiné pojišťovny s názvem „Návrh na lázeňskou péči“, předá váš 
lékař okresní pojišťovně VZP či jiné podle toho, u které jste pojištěni. Na 
okresní pojišťovně musí návrh posoudit revizní lékař do 5 pracovních 
dnů. Návrh na komplexní lázeňskou léčbu odešle okresní pojišťovna 
lázeňskému zařízení, které předvolá pacienta k nástupu, přičemž musí 
dodržet časový limit tak, aby se pacient plynule přesunul na lázeňské 
léčení bez zbytečné prodlevy nebo naopak spěchu.

Doba platnosti návrhu, během níž musí pacient nastoupit do lázní, je 
buď 1 měsíc ode dne vystavení návrhu, nebo 3 měsíce ode dne vysta-
vení návrhu.

Pacientovi příspěvkové lázeňské léčby, který si může zvolit v rámci 
indikačního seznamu lázeňské zařízení sám, předá vyplněný a schválený 
návrh příslušná okresní pojišťovna přímo do jeho rukou, aby si jej sám 
nebo prostřednictvím servisní služby VZP odeslal na adresu zvoleného 
lázeňského zařízení, a to tak, aby pohodlně stačil do 6 měsíců od data 
vystavení návrhu nastoupit schválenou příspěvkovou léčbu.

Komplexní lázeňská péče – je jako součást potřebné zdravotní péče 
hrazená ze zdravotního pojištění. Hradí plně náklady na vyšetření a léče-
ní, ubytování a stravu ve stanovené úrovni nasmlouvané s poskytovateli 
lázeňské péče. Cestovní náklady hradí pouze v případě, že zdravotní stav 
pacienta podle vyjádření ošetřujícího lékaře neumožňuje dopravu běž-
ným způsobem (vlakem, autobusem). Pacient musí nastoupit léčení, které 
u většiny indikací trvá 21 nebo 28 dní, v určeném místě a ke stanovenému 
datu. Pokud pacientovi zabrání nepředvídané okolnosti (úmrtí v rodině, 
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ošetřování člena rodiny, vlastní onemocnění apod.), musí o tom neprodle-
ně uvědomit okresní pojišťovnu VZP či jinou pojišťovnu, která pacienta 
do lázní vyslala, a také to oznámit lázeňskému zařízení. Neučiní-li tak, 
pojišťovna mu může předepsat k náhradě vzniklou škodu. U zaměstnanců 
probíhá komplexní lázeňské léčení během pracovní neschopnosti.

Příspěvková lázeňská péče – délka pobytu podobně jako u komplex-
ní lázeňské léčby se řídí podle indikačního seznamu a nemůže být kratší 
než 21 dnů. VZP či jiná pojišťovna uhradí standardní vyšetření a léčení. 
Pacientova finanční spoluúčast se týká úhrad za dopravu, stravování 
a ubytování. Ubytovat a stravovat se může pacient v lázeňském zařízení, 
ale i mimo ně. Všechno si zajišťuje sám buď přímo v lázních, nebo pro-
střednictvím cestovních kanceláří. Také pacientům, jimž byla schválena 
příspěvková lázeňská péče, musí lázeňské zařízení odeslat předvolání do 
lázní nejméně 5 pracovních dnů před nástupem. Je-li pacient v zaměstna-
neckém poměru, musí si na příspěvkovou lázeňskou péči vzít dovolenou, 
případně neplacené volno.

Lázně vhodné k zotavení pro onkologicky nemocné:

Karlova Studánka
Luhačovice
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
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Jsou poskytovány formou průkazek TP, ZTP a ZTP/P, zejména při těž-
kých zdravotních postiženích – ortopedických, nervových, smyslových, 
které jsou spojeny s výraznou poruchou funkce.

Doba poskytování:  výhody se poskytují po dobu splňování podmínek.

Jaké je místo uplatnění nároku a plátce dávky?
Žádost o dávku se podává u příslušného okresního úřadu. Průkazku 

vydává příslušný okresní úřad. Pokud chcete o mimořádné výhody 
žádat, je třeba si vyzvednout příslušný formulář u okresním úřadu na so-
ciálním odboru. Zajděte si na referát zdravotnictví a sociálních služeb na 
okresním úřadě, kde po předložení OP obdržíte tzv. Žádost o mimořádné 
výhody pro občany těžce postižené na zdraví. Na této žádosti vyplníte 
sami základní údaje, další část vyplní váš obvodní lékař a odborný lékař. 
Žádost schvaluje revizní lékař MSSZ, podle místa trvalého bydliště. Máte 
nárok na odvolání do 15 dnů po obdržení rozhodnutí. Odvolání se vyřizu-
je na okresním úřadě nebo magistrátě.

Pokud dostanete některou ze 3 typů průkazek, získáte tyto výhody:

I. stupeň – průkaz TP:
a) v nároku na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních

prostředcích
b) v nároku na přednost při osobním projednávání věcí, s výjimkou

nákupů v obchodech, obstarávání placených služeb a vyšetření
a ošetření ve zdravotnických zařízeních  

II. stupeň – průkaz ZTP:
a) výhody I. stupně
b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji městské hro-

madné dopravy

10. Mimořádné výhody pro těžce     
         zdravotně postižené občany
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c)  slevu ve výši 75 % jízdného ve 2. tř. osob. vlaku a rychlíku ve vnit- 
rostátní dopravě a slevu ve výši 62 % v pravidelných vnitrostátních
spojích autobusové dopravy

III. stupeň – průkaz ZTP/P:
a)  výhody I. a II. stupně
b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými

dopravními prostředky místní i dálkové přepravy
c)  u nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodicího psa, pokud

je nedoprovází průvodce.

Ke průkazkám II. a III. stupně máte možnost si vyžádat označení na 
automobil, které vás opravňuje k parkování na označených místech pro 
invalidní občany.
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Je určen pro ty občany, kteří užívají trvale francouzskou hůl (hole), ženy 
používající epitézu (prsní náhradu), občany se stomií. Příspěvek může 
činit až 200 Kč měsíčně.  

O příspěvek se žádá na sociálním oddělení příslušného ÚMČ podle mís-
ta trvalého bydliště nebo na příslušném obecním úřadě. 

K vyřízení žádosti je potřeba pouze OP, potvrzení o výši důchodu z poš-
ty a potvrzení odborného lékaře (v případě stomie gastroenterologa, 
u berlí neurologa nebo ortopeda, onkologa). Toto nemusí vyřizovat paci-
ent osobně, je možné ho zastoupit někým z příbuzenstva nebo známým. 

K tomuto patří i příspěvek na individuální dopravu, který se rovněž vy-
plácí přes obecní úřady, popřípadě úřady městských částí – na sociálním 
odboru. Žadatel nesmí být držitel motorového vozidla. Dále musí splňo-
vat jednu z těchto podmínek:

- má těžké onemocnění pohybového ústrojí
- je nevidomý částečně nebo úplně
- dítě, které dojíždí do zdravotnického zařízení a je léčeno na zhoubný  

nádor
Pak lze čerpat tento roční jednorázový příspěvek.

Sociální pracovnice v Masarykově onkologickém ústa-
vu jsou Vám k dispozici na tel. 543 132 421. Najdete je ve                
2. patře nové budovy v době od 7.00 – 15.30 hod.

Jsme Vám k dispozici nejen v době hospitalizace, ale i po 
propuštění se kdykoliv na nás můžete obrátit telefonicky 
nebo osobně.

11. Příspěvek na zvýšené
        životní náklady
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Co je pro Vás v Masarykově onkologickém ústavu také 
k dispozici?

Psychologická péče
Každá nemoc má svůj psychický doprovod. V případě potřeby jsou zde 

pro Vás psychologové. Psychology najdete v 2. poschodí  nové budovy. 
Tel.:  543 136 218 nebo 543 135 802.

Onkologické informační centrum pro veřejnost
V centru najdete vybavenou knihovnu, desítky titulů informačních 

materiálů týkajících se nádorového onemocnění, video se zajímavými po-
řady, počítač s internetem a ochotnou sestřičku, která poradí a vyslechne. 
Všechny služby jsou bezplatné. Součástí je také nádorová telefonní linka, 
na kterou se můžete obracet bezplatně na čísle 800/222 322. Centrum 
a linka je v provozu od pondělí do pátku (8–15 hodin) a najdete je ve 3. pa-
tře nové budovy.

Výtvarná dílna a relaxační místnost
Je určena všem pacientům hospitalizovaným i ambulantním. Nabízí 

možnost práce s keramickou hlínou, výrobu plyšových hraček a dalších 
textilních výrobků, dekorativních předmětů k Velikonocům i k Vánocům, 
individuální a skupinovou arteterapii, práci s kůží, moduritem, sušenými 
rostlinami. Můžete se tu také naučit i speciální techniky, malbu na sklo, na 
hedvábí a textil. K dispozici je počítač, společenské hry apod. Dílna je ote-
vřena od pondělí do pátku od 10.00–18.00 hod., tel.: 543 134 255, kl. 4304.

S dílnou sousedí také relaxační místnost. Zde si můžete poslechnout re-
laxační hudbu, můžete se podívat na film, vypůjčit knihu, i počítač je zde 
pro pacienty k dispozici.

Galerie Žlutý kopec
Je umístěna v 2. patře nové budovy a každý měsíc se zde koná nová 

výstava spojená s vernisáží. Ty se konají obvykle první úterý či čtvrtek 

12. Nabídka služeb MOÚ
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v měsíci. V prostorách galerie se každoročně konají také adventní kon-
certy pro pacienty a každý měsíc se můžete těšit na příjemnou kulturní 
akci. Doporučujeme sledovat nástěnky v prostorách nemocnice, kde jsou 
připraveny aktuální informace.

Lékárna
Nabízí své služby v prvním patře nové budovy, zajišťuje výdej  a prodej 

léků pro veřejnost. Otvírací doba je od 8.00 až 15.30 hod. 

Půjčovna  rehabilitačních pomůcek
 Jednou ze služeb MOÚ pro jeho pacienty je půjčovna pomůcek. Pokud 

jako pacient máte možnost jít i na kratší dobu (např. víkend) na propust-
ku domů a máte problémy s hybností, je možné, aby si Vaše rodina na 
doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře u sociálních pracovnic bezplatně 
zapůjčila na dobu, kterou též určí lékař, následující pomůcky: kolečkové 
křeslo, toaletní křeslo na kolečkách, sedačky do vany nebo sprchy. Tyto 
věci Vám budou vydány ihned buď po osobní, nebo telefonické domluvě 
na čísle 543 132 421. 

Duchovní služba
Nabízíme Vám i možnost využití duchovní služby od představitelů jed-

notlivých denominací. Seznam poskytovatelů duchovní péče za jednotli-
vé církve je na nástěnkách na každém oddělení. Podle Vašeho přání Vám 
duchovního zavoláme k lůžku.

SLUŽBY A PRODEJNY:

Kadeřnictví
Kromě klasických kadeřnických služeb poskytuje i prodej paruk a kos-

metiky. Najdete ho v přízemí nové budovy.  Je otevřeno od pondělí do 
čtvrtka od 8 do 18 hodin.
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Diana
Prodejna zdravotnických pomůcek, poskytuje služby ženám po operaci 

prsu (epitézy, podprsenky, plavky, paruky, turbany, berle, hole, krční límce 
a bederní pásy).  Je otevřena denně od 8 do 15 hodin a najdete ji ve nové 
budově, v přízemí.

Občerstvení
Café: přízemí staré budovy, otvírací doba je od pondělí do pátku                       

v 7–17 hod., v neděli od 12 do 16 hodin.
Bufet: 1. patro nové budovy,  otevřeno od pondělí do pátku v 7–16 hod., 

v sobotu od 13.30 do 16.00 hodin.

Knihkupectví
V nové budově v 1. patře najdete knihkupectví, které zajišťuje též prodej 

novin a časopisů. Otevírací doba je od pondělí do pátku v 7–14.45 hod., 
v sobotu od 8 do 11 hod.

Některá důležitá telefonní čísla:
Centrální evidence  543 136 102, 543 136 103, 543 136 104
Ústředna 543 131 111
Sociální pracovnice  543 132 421
Bezplatná nádorová linka 800/222 322

Internetové odkazy
www.mpsv.cz – Ministerstvo práce a sociálních věcí
www.cssz.cz – Česká správa sociálního zabezpečení
www.mzcr.cz – Ministerstvo zdravotnictví
www.mou.cz – Masarykův onkologický ústav



Adresář občanských sdružení s onkologickým zaměřením

Klub Adresa PSČ Město Telefon

Alen - sdružení žen Vratislavova 22 128 00 Praha 2 221 900 127, 224 916 216

ARCUS - ŽIVOT Lidická 52 370 01 České Budějovice 386 359 464

Arcus - Onko centrum nám. Osvobození 451 470 01 Česká Lípa 487 522 259

ARCUS SOP Šimáčkova 451 460 01 Liberec 12 485 227 491, 485 122 842

BENKON Husova 653 256 01 Benešov 317 724 560, 724 094 601

Centrum nezávislého života Sv. Čecha 889 506 01 Jičín 493 522 018

Českolipská Vesna Okružní 2673 470 01 Česká Lípa 487 521 140

FIT - ILCO ČR Bouřilova 1102 198 00 Praha 9 - Černý Most 281 860 210

ILCO Tábor Husinecká 940 390 02 Tábor 381 257 006

JAKOP Na výšině 15 466 01 Jablonec n. Nisou 483 320 533

Klub DIANA MOÚ Žlutý kopec 7 656 53 Brno 543 134 313

Klub INNA Erbenova 5 736 01 Havířov 596 812 300, 604 162 900

Klub MARIE Lidická 547 739 61 Třinec 558 333 374

Klub Naděje Třebíčská 56a 594 01 Velké Meziříčí 566 521 308

Klub ONKO DUHA Družstevní 1169 755 01 Vsetín 571 414 508

Klub stomiků Brno Okrouhlá 9/25 625 00 Brno - Bohunice

Klub Zvonek Plzeňská 104 267 01
Králův Dvůr
u Berouna

311 637 780, 311 637 651

Klub ŽAP Kladrubská 305 199 00 Praha 9 - Letňany 283 920 891, 284 687 825

KON Pardubice Husitská 621 530 06 Pardubice 607 679 123

Liga proti rakovině Praha Na Slupi 6 128 42 Praha 2

LPR - LUH U Světovaru 37 326 00 Plzeň - Slovany 377 457 326

LPR Brno MOÚ Žlutý kopec 7 656 53 Brno 543 136 205

LPR Hradec Králové E. Beneše 1594 500 02 Hradec Králové 495 270 121

LPR Náchod Kamenice 132 547 01 Náchod 491 433 666

LPR Šumperk nám. Republiky 4 787 01 Šumperk 583 213 873

MAMMA HELP U Vinohradské nem. 4 130 00 Praha 3 272 731 000, 272 732 691

NADĚJE Kolaříkova 653 738 02 Frýdek-Místek 558 431 889

ONKO - NIKE Krnov Zámecké nám. 4 794 01 Krnov 554 605 173, 554 617 270

ONKO AMAZONKY Verdunská 9 702 00 Ostrava 596 139 371

ONKO DIANA Dolní 26 796 01 Prostějov 582 351 440, 605 955 383

Onko ISIS Liptovská 21 746 01 Opava 6 553 734 109, 553 718 549

ONKO KLUB AREA Dr. M. Horákové 16 568 02 Svitavy 461 535 325

Onko klub Slunečnice Kateřinská 9 772 00 Olomouc 685 222 460

Onko klub Tachov Bělojarská 1541 347 01 Tachov 374 728 474

ONKO Zlin Dlouhá 164 760 01 Zlín 577 226 676

OS OÁZA Zlín Tomáše Bati 2132 760 01 Zlín 577 225 129

PORTUS Teplice Baarova 1287/5 415 01 Teplice 417 534 073, 604 916 943

REHA ONKO V Kameni 25 326 00 Plzeň - Slovany 377 242 091



Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, tel.: 543 131 111.
2002

REZONANCE Horova 962/7 400 01 Ústí nad Labem 475 201 430
Slezský klub stomiků 
Ostrava

Francouzská 6015 708 00 Ostrava 4 596 962 494, 596 994 175

Ústecký ARCUS Klíšská 123 400 01 Ústí nad Labem 475 207 794

Victoria - LPR Purkyňova 4 412 01 Litoměřice 416 733 560

ZO ONKO HYGIE Vítězná 56 360 09 Karlovy Vary 353 568 772

Žít s radostí
Karlovo nám. 14
(Zlatý Kříž)

674 01 Třebíč 603 518 491

Lydie ThálováMarie Tomšíková
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