MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Organizací evropských onkologických ústavů (OECI)
a Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví.

Den otevřených dveří v MOÚ – sobota 9. 2. 2019
Uskuteční se ke Světovému dni boje proti rakovině (4. 2.) v sobotu 9. února. Tuto akci připravuje
ústav podruhé – poprvé to bylo před rokem, tehdy si přišlo prohlédnout prostory MOÚ více než
100 zájemců.
MOÚ se od svého vzniku – od roku 1935 zabývá výhradně léčbou nádorových onemocnění.
Bohužel, v minulosti valná většina pacientů na tuto zákeřnou nemoc umírala. Dnes jsou možnosti
léčby i šance na uzdravení úplně jiné. Nicméně u lidí stále přetrvává pocit, že se do našeho ústavu
chodí umírat. Opak je pravdou – a to je také smysl toho, proč Den otevřených dveří pořádáme.
Chceme, aby se veřejnost přesvědčila o tom, že s rakovinou se dá úspěšně bojovat, že ústav patří
ke špičkovým zdravotnickým zařízením nejen v rámci republiky, ale celé Evropy a že pacienti
léčeni u nás mají stejnou šanci a dostávají tu stejnou – nejmodernější - léčbu jako v zahraničí.
Nicméně léčebné výsledky závisejí hlavně na včasnosti diagnózy a pokročilosti nádorového
onemocnění. Proto klademe důraz zejména na onkologickou prevenci a představíme návštěvníků
také oddělení a program preventivní onkologie.

Sraz všech zájemců bude v 10:00 hodin ve 2. patře Švejdova pavilonu v Galerii Žlutý kopec.
Zde bude také k dispozici šatna.
Po úvodním přivítání panem ředitelem profesorem MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc. a náměstkem
pro vědu, výzkum a výuku prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D. budou příchozí rozděleni do
několika skupin a postupně navštíví 8 pracovišť MOÚ:
- Kliniku radiační onkologie- jeden z lineárních urychlovačů,
- Oddělení nukleární medicíny – pracoviště PET/CT,
- Oddělení radiologie – mamograf + popisovnu,
- Oddělení onkologické patologie,
- Ústavní lékárnu s pracovištěm ředění cytostatik,
- Onkologické informační centrum,
- Centrum preventivní onkologie,
- výtvarnou dílnu.
Předpokládáme, že prohlídka bude trvat cca 1,5 hodiny.
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