ÚSEK KLINICKÉ
PSYCHOLOGIE
PEČUJE O HOSPITALIZOVANÉ
A AMBULANTNÍ PACIENTY MOÚ
I JEJICH BLÍZKÉ.

KLINICKÝ PSYCHOLOG zajišťuje
psychologickou péči a konziliární
činnost včetně diagnostiky, krizových
intervencí a podpůrné psychoterapie.
Pečuje o pacienty a jejich blízké ve všech
fázích onkologického onemocnění,
včetně genetické predispozice.
Velký důraz je kladen na podporu celé
rodiny včetně dětí u pacientů v paliativní
péči, a také pozůstalých.
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
PO5/1/2022

VÝTVARNÁ DÍLNA A RELAXAČNÍ
MÍSTNOST MOÚ
Ve výtvarné dílně mohou pacienti a jejich blízcí
realizovat volnočasové aktivity. V relaxační
místnosti pak probíhají skupinové relaxace
a podpůrné skupiny pod odborným vedením
psychologa. Pracoviště jsou součástí Úseku
klinické psychologie.
T 543 134 304, 543 135 201
E vytvarnadilna@mou.cz, psychologie@mou.cz
Masarykův pavilon, přízemí
Po – Pá 10.00 – 12.00, 12.30 – 18.00
PSYCHOLOGICKÉ DIAGNOSTICKÉ VYŠETŘENÍ
Psychologické diagnostické vyšetření indikuje
ošetřující lékař nebo psycholog.
Vyšetření je časově náročnější, obvykle trvá
2–3 hodiny a může probíhat ve více termínech.
V případě výraznějších obtíží doporučujeme
doprovod blízké osoby.
Co si vzít s sebou k vyšetření:
• brýle na čtení,
• žádanku, pokud je vyšetření požadováno
Vaším ošetřujícím lékařem,
• zdravotnickou dokumentaci týkající se
vyšetřovaných potíží (mimo dokumentaci MOÚ),
• názvy léků, které užíváte na spánek,
úzkost, depresi, atd. (od Vašeho psychiatra,
neurologa, všeobecného lékaře),
• zprávu/výsledky z předešlého
psychologického vyšetření v jiných
zařízeních, pokud nějaké proběhlo.
Před vyšetřením je žádoucí dostatečný spánek,
vyvarujte se konzumaci alkoholu a jiných
omamných látek.
V případě, že se nemůžete dostavit na smluvený
termín, nás prosím co nejdříve kontaktujte.

UŽITEČNÉ INFORMACE A KONTAKTY
PRO PACIENTY:
AMBULANCE KLINICKÉHO PSYCHOLOGA
Ambulanci klinického psychologa můžete
kontaktovat dle vlastní potřeby i bez žádanky
ošetřujícího lékaře.
Termín osobní návštěvy i konzultaci
u psychologa je nutné si předem domluvit
telefonicky nebo emailem.
Švejdův pavilon, 2.patro
Kontakt pro objednání
T 773 755 414, 543 135 201
(volat v čase 8.00 – 15.00)
E psychologie@mou.cz
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK
Zajišťuje sociální poradenství pro pacienty.
T 543 132 801, 543 132 802, 543 132 803
Švejdův pavilon, 2. patro
INFORMAČNÍ A EDUKAČNÍ CENTRUM (IEC)
Informační a edukační centrum poskytuje
edukace pacientům, informace o MOU.
V centru jsou k dispozici informace a materiály
pacientských organizací, také informace
o programech pro pacienty i jejich blízké a také
pro pacienty po ukončené onkologické léčbě.
T 800 222 322, 543 134 314
E educentrum@mou.cz
Po – Pá 7.30 – 15.00

