Žlutý kopec 7, 656 53 Brno,
tel. 543 131 111, e-mail: direct@mou.cz, www.mou.cz

Pacientská rada
Pacientská rada (PR) existuje v ústavu
od roku 2017. Jejím cílem je pomáhat
řešit problémy, se kterými se návštěvníci našeho ústavu setkají, reagovat
na podněty pacientů, které by mohly
potažmo zlepšit jak prostředí ústavu,
tak léčbu nemocných.
Kdy se můžete na Pacientskou radu obrátit? (několik příkladů)
-

Dostali jste edukační leták či brožuru, týkající se vašeho
onemocnění a nenašli jste v něm odpovědi na všechny
otázky, které vás trápí?
postrádáte v naší nabídce letáků a brožur materiál, který
se týká bezprostředně vašeho onemocnění nebo vyšetření?
Při prostudovávání edukačních materiálů vám byla některá pasáž, některý odborný výraz nesrozumitelný?
Máte nápad, jak zlepšit prostředí ambulancí nebo lůžkových oddělení?
Setkali jste se při návštěvě ústavu s něčím, s čím jste se
neztotožnili, a máte představu, jak věc napravit?
Můžete sami nějakým způsobem pomoci našim pacientům?
Chcete se sami podílet na práci Pacientské rady?

členy PR jsou zástupci lůžkových i ambulantních oddělení
ústavu, pacientských organizací i pacientů. hlavní koordinátorkou je tisková mluvčí (TM) ústavu.
Obrátit se na Pacientskou radu je možné třemi způsoby:
- e-mailem: pacientskarada@mou.cz,
- tel.: 543 134 314 (onkologické informační centrum),
- kontakt na TM: 543 134 300.

				

Pomoc pacientům
Sdružení a organizace nabízející
pomoc onkologickým nemocným
Onkologické informační centrum
MoÚ v Brně
– poskytuje materiály a informace týkající se
základních onkologických diagnóz, k dispozici
bezplatná nádorová telefonní linka 800 222 322
Telefon: 543 1134 314
e-mail: educentrum@mou.cz
www.mou.cz
Liga proti rakovině Brno
– poskytuje poradenství a pomoc
onkologickým pacientům i zdravým lidem.
Telefon: 543 134 303
e-mail: info@onko.cz
www.onko.cz
Aliance žen s rakovinou prsu
– zastřešuje 45 pacientských organizací v celé ČR
a věnuje se preventivní a edukační činnosti
pro onkologické pacienty i pro veřejnost.
Telefon: 222 733 733
e-mail: aliance@breastcancer.cz
www.breastcancer.cz
Mamma Help, z. s.
– individuální poradenství pro pacienty
s rakovinou prsu a jejich rodiny.
Telefon: 739 632 883
e-mail: mammahelp@mammahelp.cz
www.mammahelp.cz
KLUB DIANA
– sdružení onkologicky nemocných a přátel
Telefon: 604 541 337
e-mail: dianaklub@post.cz
www.klubdiana.wz.cz
České Ilco
– pacientské sdružení stomiků,
informační a poradenské centrum pro stomiky.
zastřešuje 20 regionálních sdružení stomiků.
Telefon: 777 431 953, 601 324 100
e-mail: ceske.ilco@centrum.cz
www.ilco.cz
Doporučené webové stránky:
www.linkos.cz – Česká onkologická společnost
www.mojemedicina.cz
www.onconet.cz

