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Kontakty
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
Česká republika
Rychlý kontakt
T +420 543 131 111 (24h)
www.mou.cz
Bezplatná nádorová linka
T +420 800 222 322
(každý všední den 7.30–15.00)
Informační a edukační centrum
T +420 543 134 314
Vrátnice
Poskytuje základní praktické informace o chodu
a uspořádání MOÚ. Zajišťuje první kontakt pacienta po vstupu do areálu. Vrátnici najdete v přízemí
Švejdova pavilonu, po pravé straně od vstupních
turniketů. Vrátnice zajišťuje 24 hodinový provoz,
sedm dní v týdnu. Mimo běžnou pracovní dobu,
o víkendech a svátcích je jediným možným vstupem do areálu MOÚ.
Švejdův pavilon, u vstupu
T +420 543 134 219
Centrální kartotéka a příjem
Zajišťuje podávání informací pacientům o umístění jednotlivých pracovišť. Pracovnice rozesílají
ambulantní pacienty na jednotlivá pracoviště dle
objednání. V případě potřeby zajišťují transport
a doprovod pacientů na vyšetření nebo ošetření.
Dále také vkládají základní identifikační údaje pacientů do nemocničního informačního systému.
Švejdův pavilon, 2. patro
T +420 543 136 103
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Podatelna
Úřední hodiny
pondělí – pátek: 7.00 – 14.30
polední přestávka: 12.00 – 12.30
Adresa pro doručování dokumentů
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
Identifikátor datové schránky
7vqnyc6
Lékárna
Ústavní lékárna poskytuje specializovanou
lékárenskou péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům MOÚ. Zajišťuje výdej léčiv pro
nemocnici i veřejnost, přípravu individuálních
léčiv, aseptickou přípravu premedikací,
cytostatik a radiofarmak.
Švejdův pavilon, 1. patro
Provozní doba: Po–Pá 8.00 –16.00
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Vzdělávání
a edukace pacientů
Informační a edukační centrum (IEC)
Poskytuje poradenství, edukaci a informační servis
pacientům, jejich blízkým i široké veřejnosti, a to
v řadě základních oblastí souvisejících s onkologickou léčbou, diagnostikou i prevencí. Erudované pracovnice se zdravotnickou praxí Vám rády
předají informace o všem, co potřebujete vědět
o nádorových onemocněních. V centru provádíme
také edukaci ke správnému životnímu stylu jak pro
osoby po ukončení onkologické léčby, tak i v rámci
primární prevence. Věnujeme se oblastem pohybových aktivit, výživě, odvykání kouření i duševnímu zdraví.
V Informačním a edukačním centru nabízíme také
informace, poradenství a edukace pro osoby, které prodělaly onkologické onemocnění. Vytváříme
programy pro přeživší, které jsou aktuálně zobrazeny na webových stránkách nebo v IEC MOÚ.
Poskytujeme poradenství pro přeživší v oblasti
zdravého životního stylu a pohybových aktivit.
Kontakty
E educentrum@mou.cz
T +420 800 222 322
Bezplatná nádorová linka
Po - Pá 8.00–15.00
T +420 543 134 314
Podrobné informace o podpůrných službách
a péči poskytované v MOÚ najdete na našem
webu mou.cz v sekci Péče a služby.
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Centra pro diagnostiku
a léčbu
V MOÚ pracuje 22 diagnosticko-léčebných center, která se specializují na jednotlivé onkologické diagnózy, nebo na léčebné postupy
a podpůrné programy. Léčebná centra jsou založena na týmové
spolupráci lékařů všech odborností společně s nelékařskými zdravotnickými pracovníky všech oborů, které onkologický pacient potřebuje. Princip léčebných center zajišťuje, že se dostane té nejlepší péče
nejen pacientům léčeným v MOÚ, ale i pacientům, jejichž diagnostika
a léčba probíhá v rámci spolupracujících pracovišť naší Regionální
onkologické skupiny.
V MOÚ jsou Vám k dispozici tato diagnosticko-léčebné centra:
Centrum pro nádory prsu
Centra pro nádory zažívacího traktu
Centrum pro nádory jícnu a žaludku
Centrum pro nádory tlustého střeva
Centrum pro nádory jater a žlučových cest
Centrum pro nádory slinivky břišní
Centra pro urologické nádory
Centrum pro nádory prostaty
Centrum pro nádory ledvin a močových cest
Centrum pro nádory varlat
Centra pro gynekologické nádory
Centrum pro nádory vaječníků, tuby a peritonea
Centrum pro nádory dělohy, děložního hrdla a zevního genitálu
Centra pro nádory plic a pleury
Centrum pro nádory kůže a melanom
Centrum pro nádory mozku a míchy
Centrum pro nádory hlavy a krku
Centrum pro sarkomy
Centrum pro neuroendokrinní nádory
Centrum pro nádory štítné žlázy
Centrum pro nádory neznámého původu a jiné vzácné malignity
Centrum pro precizní onkologii
Centrum paliativní medicíny a léčby bolesti
Centrum robotické chirurgie
Centrum pro cytoredukci a regionální chemoterapii
8

Popis fungování center, jejich zaměření i cestu
pacienta léčbou u jednotlivých onemocnění,
najdete na našem webu v sekci Pro pacienty.
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Praktické informace
pro pacienty
Hospitalizace
K přijetí se, prosím, dostavte v určený den mezi 8–11 hodinou do
Centrální evidence, která se nachází ve Švejdově pavilonu, 2. patro.
K hospitalizaci potřebujete:
•
Občanský průkaz, legitimaci zdravotní pojišťovny.
•
Jméno a adresu Vašeho praktického lékaře.
•
Potvrzení o pracovní neschopnosti,
pokud Vám bylo vystaveno.
•
Výsledky Vašich předchozích vyšetření.
•
Osobní a toaletní potřeby, přezůvky,
je možné použít vlastní pyžamo i župan.
Co si nebrat do nemocnice:
•
Velké finanční částky.
•
Vkladní knížky a kreditní karty.
•
Šperky a jiné cennosti.
•
Na chirurgicky zaměřená oddělení živé květiny.
Více informací o hospitalizaci najdete na našem webu
v sekci Péče a služby.
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Nejdůležitější obecná
pravidla pro pobyt
a poskytování
zdravotní péče
v MOÚ
1. K vyšetřovacím a léčebným výkonům se dostavte ve
stanovenou dobu, aby nebyl narušen plynulý provoz
pracoviště. Na straně druhé Vás žádáme, abyste vzali
na vědomí, že pořadí pacientů se může významně
měnit a rozhodují o něm výhradně zdravotničtí pracovníci, a to s ohledem na aktuální zdravotní stav příchozích a plán jejich dalších vyšetření a léčby. Pokud se
v průběhu čekání na ošetření Vaše zdravotní potíže
zhoršují, informujte o tom neprodleně zdravotnické
pracovníky daného pracoviště.
2. Při pobytu v MOÚ udržujte čistotu, dodržujte hygienu rukou a další pravidla k zamezení šíření infekce.
(Např. jste-li nachlazený/á, pak raději přeobjednejte
Vaši plánovanou kontrolu v MOÚ. Pokud k nám přijít
musíte, tak zamezte šíření infekce, např. nevítejte se
podáváním rukou, při kýchání a kašlání užívejte
kapesníky, nebo si zakrývejte ústa paží/rukávem,
nikoliv rukou!)
3. Při poskytování zdravotní péče může být přítomna
osoba blízká pacientovi, popř. jiná osoba určená pacientem. Přítomnost takové osoby Vám doporučujeme
zejména při první návštěvě v MOÚ nebo v případech,
kdy přicházíte pro sdělení plánu Vaší léčby.
4. Vypněte své mobilní telefony před vstupem na
pracoviště, kde je zákaz používat mobilní telefony
přímo vyznačen. Stejně tak ztište nebo vypněte své
mobilní telefony před vstupem do ambulance, vyšetřovny nebo na lůžkové oddělení. Je zakázáno pořizo11

vání zvukového nebo audiovizuálního záznamu a jeho
šíření bez vědomí a souhlasu osob, které jsou součástí
tohoto záznamu. Chcete-li si pořídit záznam hovoru
s lékařem nebo jiným zaměstnancem MOÚ, nejprve
požádejte o jeho souhlas.
5. Kvůli zajištění ochrany soukromí pacientů jsou
informace o zdravotním stavu podávány telefonicky
jen tehdy, dokáže-li lékař bezpečně ověřit totožnost
osoby, se kterou hovoří, a pouze těm osobám, které
určil pacient (viz formuláře na straně č. 5 a 9).
6. Pacient je povinen pravdivě informovat ošetřujícího
zdravotnického pracovníka o vývoji svého zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech,
užívání návykových látek, o zdravotních službách
poskytovaných jinými poskytovateli zdravotních
služeb, a dalších skutečnostech důležitých pro léčbu
v MOÚ.
7. Je zakázáno vstupovat a pobývat v prostorách MOÚ
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
(s výjimkou indikovaných léčivých přípravků). Tyto
látky je navíc zakázáno do MOÚ přinášet nebo je
v MOÚ požívat.
8. V MOÚ je zakázáno kouření a používání elektronických cigaret s výjimkou označených míst vyhrazených
pro kouření. Pokud kouříte, nabízíme Vám pomoc
v naší Poradně odvykání kouření, která se nachází
v přízemí Masarykova pavilonu. Objednat se můžete
emailem (poradna@mou.cz) nebo na
tel. č. 543 134 303.
9. Nárok na zdravotní transport (sanitním vozem)
nebo úhradu cestovních nákladů soukromým vozidlem nemá každý pacient. Stejně tak tento nárok
nevzniká automaticky na cestu tam i zpět! Vždy je
potřeba splnění podmínky, že Váš zdravotní stav neumožňuje přepravu běžným způsobem (tj. dopravními
prostředky hromadné dopravy, soukromým vozidlem
apod.). Váš zdravotní stav pro tento účel posuzuje
12

Váš lékař a vše také podléhá případné kontrole
zdravotních pojišťoven. Nelze přitom přihlížet
k aktuální sociální situaci pacienta („Nemá mě
kdo odvézt…“ nebo „Neorientuji se v hromadné
dopravě ...“).
Zdravotní pojišťovna hradí přepravu k nejbližšímu poskytovateli, který je schopen požadovanou zdravotní péči poskytnout. Vybere-li si
pacient v rámci své svobodné volby vzdálenějšího poskytovatele zdravotních služeb, pak
zdravotní pojišťovna uhradí pouze přepravu
k tomuto nejbližšímu poskytovateli a zbytek
musí uhradit pacient (hradí se přímo poskytovateli zdravotnické dopravní služby).
Výše uvedená pravidla platí i pro přepravu pacientů soukromým vozidlem řízeným jinou osobou. Za účelem náhrady cestovních nákladů je
nutné, aby lékař potvrdil formulář „Vyúčtování
náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“.
Přepravu soukromým vozidlem, které řídí sámpacient, zdravotní pojišťovna nehradí.

13

Desatero pro
poskytování
onkologické péče
zaměřené na
pacienta
1. Podporujeme, aby čas vyhrazený pro první
návštěvu pacienta u onkologa nebo pro rozhovor o diagnóze a plánu onkologické léčby byl
delší než v případě běžné prohlídky. Vybízíme
onkologické pacienty, aby si k těmto důležitým
rozhovorům s lékařem přizvali rodinného příslušníka nebo jinou blízkou osobu.
2. Onkologickým pacientům a jejich praktickým
lékařům předáváme všechny důležité informace
o nádorovém onemocnění, jeho léčbě
a následné péči i v tištěné podobě.
Současně jim poskytujeme kontakt
na ošetřujícího lékaře pro případné dotazy.
3. Pravidelně provádíme šetření spokojenosti,
abychom zjistili skutečné potřeby pacientů
a měli zpětnou vazbu ke konkrétním tématům. Kromě toho pacienti a jejich blízcí mohou
kdykoliv vyjádřit svůj názor nebo požadavek
prostřednictvím mailové schránky na našich
internetových stránkách nebo mohou kontaktovat nemocničního ombudsmana.
4. Poskytujeme onkologickým pacientům, jejich
příbuzným a blízkým informace o pacientských
organizacích a o spolehlivých informačních
zdrojích a vhodných vzdělávacích a podpůrných
programech. Rovněž je informujeme o užitečnosti ale i rizicích alternativní medicíny.
14

5. Jsme součástí sítě onkologických pracovišť, ve které jsou zavedeny
jednotné doporučené postupy diagnostiky a léčby, jež zaručují
stejnou kvalitu péče a rovnocenný přístup k nejmodernějším postupům všem pacientům v daném regionu. Pacienti tak bez obav mohou
využít péči poskytovanou blíž jejich domovům. Pokud je potřebná
vysoce specializovaná péče, experimentální léčba nebo jedná-li se
o vzácné nádorové onemocnění, jsou pacienti odesíláni do center,
která takovou léčbu provádí.
6. Plán léčby každého pacienta vychází vždy z platných doporučených
postupů. Vyžaduje-li léčba onkologického onemocnění multioborový
přístup, je plán léčby vždy diskutován mezi odborníky v rámci multioborové onkologické indikační komise.
7. Plán léčby je dále přizpůsoben objektivním parametrům charakterizujícím jedinečnost každého pacienta a jeho onemocnění. Pacientovi
je navržený plán léčby srozumitelně vysvětlen jeho ošetřujícím lékařem, který s ním řeší i jeho potřeby a priority. O výsledném postupu
léčby, který zohledňuje životní cíle, hodnoty a potřeby pacienta,
rozhodují společně.
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8. Během dlouhodobé onkologické léčby
ošetřující lékař s pacientem pravidelně probírá,
co mu léčba přináší a jak na ni pacient pohlíží.
Společně stanovují cíle léčby tak, aby byly pro
pacienta fyzicky i emočně zvládnutelné a dávaly jemu a jeho blízkým smysl.
9. Zvýšení nebo udržení kvality života je vždy
jedním z hlavních cílů onkologické péče.
Nedílnou součástí plánu léčby je proto i podpůrná péče (např. nutriční poradenství, léčba
bolesti, fyzioterapie, sociální poradenství,
psychologická a duchovní podpora). Podpůrná
péče je nabízena, objeví-li se stavy, které ji vyžadují, nebo kdykoliv na žádost pacienta
a jeho blízkých.
10. Ošetřující tým podpoří pacienta, který požádá odborníka z jiného zdravotnického zařízení
o „druhý názor“ na jeho léčbu. Tento postup
nepovažujeme za vyslovení nedůvěry.
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Hygiena rukou
MYTÍ RUKOU
Mytí rukou mýdlem a vodou je jednoduchou
a velice účinnou formou, jak šíření bakterií
omezit. Správné mytí rukou nám zaručuje
odstranění mikroorganismů na úroveň,
která již nepředstavuje hrozbu infekce.
Mytí rukou provádějte vždy před jídlem,
po použití toalety, při znečištění rukou.

HYGIENICKÁ DEZINFEKCE RUKOU
Dezinfekce snižuje množství přechodné
mikroflóry z pokožky rukou s cílem
přerušení cesty přenosu mikroorganismů.
Alkoholový dezinfekční přípravek najdete
před každým vstupem na oddělení, na
chodbách nebo na pokojích pacientů.
Dezinfekci rukou provádějte vždy při vstupu
a odchodu z oddělení, při kašli a kýchání
používejte papírové jednorázové kapesníky,
zakryjte si ústa a nos, poté si nezapomeňte
provést dezinfekci rukou.
Na ruce použijte dezinfekční přípravek,
který je v dávkovači, dezinfekční prostředek
cca 3 ml vtírejte, po dobu 20 sekund do
suché pokožky rukou do úplného zaschnutí,
ruce si neoplachujte ani neotírejte.
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Podpůrná péče v MOÚ
MOÚ nabízí řadu podpůrných služeb, které se liší svojí formou i způsobem využití, právě proto, aby pokryly individuální požadavky každého
pacienta. Pacientům nabízíme nutriční, sociální, psychologické i duchovní poradenství. Dále je pro pacienty v MOÚ k dispozici výtvarná
dílně a relaxační centrum, nebo půjčovnu zdravotnických pomůcek.
Psychologická pomoc pacientům a rodinám
V MOÚ poskytujeme také psychologickou pomoc. Naši psychologové zabezpečují péči o hospitalizované a ambulantní pacienty MOÚ
a jejich rodiny s cílem zkvalitnit komplexní onkologickou péči. Zajišťují
podporu pacientům a jejich blízkým ve všech fázích onkologického
onemocnění, velký důraz je kladen na podporu celé rodiny včetně dětí
u pacientů v paliativní péči a pozůstalých.
T +420 773 755 414
Více informací najdete na našem webu v sekci Péče a služby.
Sociální pomoc pacientům a rodinám
Onkologické onemocnění je často provázeno se sociálními komplikacemi. Možnosti sociální pomoci jsou úzce odvislé od aktuální legislativy státu, tedy zejména nastavení systému sociálních dávek, výhod
a důchodů, rodinného právo, zdravotního práva a systému sociálních
a zdravotních služeb. Pomoc a rady v této oblasti Vám poskytnou naše
sociální pracovnice.
Švejdův pavilon, 2. patro
T +420 543 132 801
+420 543 132 802
+420 543 132 803
Více informací najdete na našem webu v sekci
Zdravotně-sociální služby.
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Podpůrné péče pro přeživší
V Informačním a edukačním centru nabízíme informace, poradenství a edukaci pro osoby, které prodělaly onkologické onemocnění.
Poskytujeme poradenství pro přeživší v oblasti zdravého životního
stylu a pohybových aktivit. Aktuální rozpis možností podpůrné péče je
k dispozici na webu mou.cz nebo v IEC.
Švejdův pavilon, 3. patro
. T +420 800 222 322
Duchovní služby
MOÚ respektuje duchovní potřeby pacienta i jeho blízkých a nabízí široké spektrum duchovní péče. Pacient může navštívit dvě nemocniční
kaple. Duchovní služba se uskutečňuje také formou osobního setkání
s pacientem. Je určena pro nemocné a jejich blízké, a to jak věřící, tak
i nevěřící.
Poradenství k lékovým interakcím
Pokud užíváte dva nebo více léků, může dojít k jejich vzájemné interakci. Výsledkem může být změna účinku některého z nich. Následky
tohoto vzájemného působení mohou být žádoucí nebo nežádoucí. Žádoucí interakcí je například, když kombinací dvou léčiv dosáhneme zvýšení jejich účinnosti.
Naopak nežádoucí interakcí můžeme dosáhnout nežádoucích účinků,
které mohou vést až k hospitalizaci. K interakci může docházet i mezi
léčivem a jídlem, jejíž následkem dojde ke sníženému vstřebání léku.
Dále může docházet k interakci mezi léčivem a nápojem. Příkladem je
kombinace šťávy z citrusových plodů, zejména grapefruit, která může
zvyšovat účinnost, a tím i výskyt nežádoucích účinků.
Je třeba nezapomínat i na kombinace léčiv a potravních doplňků.
Pokud chcete zkontrolovat kombinace léků, které užíváte, nebo máte
dotazy ohledně užívání léčiv, kontaktujte nás.
Ústavní lékárna
Švejdův pavilon, 1. patro
T +420 543 136 523
E kombinaceleku@mou.cz
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Nutriční poradenství
Správná výživa, která zajistí dobrý nutriční stav, pozitivně podporuje
léčbu onemocnění (pacient absolvuje plnou protinádorovu léčbu),
snižuje nežádoucí efekt léčby, urychluje rekonvalescenci, má pozitivní
vliv na kvalitu života. Zhodnocení nutričního stavu a nastavení nutriční
terapie je v gesci ošetřujícího lékaře, nutričního terapeuta a lékaře –
nutricionisty.
Poradna nutričních terapeutů
Poradna se zaměřuje na nutriční péči pacienta v období onkologického onemocnění a při jeho léčbě. Cílem je zhodnocení nutričního
stavu, provedení bilance pokrytí nutriční potřeby, doporučení úpravy
stravovacího režimu. Dále se poradna zaměřuje na pomoc při výběru vhodných potravin a přípravků enterální výživy určené k popíjení
i podávané pomocí sondy, poskytnutí informací o stravovacím režimu
v písemné i ústní podobě. Zajištěna je také úzká spolupráce s lékaři –
nutricionisty.
Švejdův pavilon, 1. patro
T +420 543 135 246
Poradna pro zdravou výživu
Poradna nabízí odborné poradenství v oblasti zdravé výživy zaměřené
zejména na prevenci nádorových onemocnění a výživu po ukončení
nádorové léčby.
Švejdův pavilon, 1. patro
T +420 543 135 246
Odvykání kouření
V MOÚ nabízíme bezplatné odborné individuální poradenství a terapii
v oblasti odvykání kouření. Poskytujeme individuální terapie odvykání
kouření. Poradna navazuje na činnost Ligy proti rakovině Brno. Je možné ji navštívit bez doporučení lékaře, ale nutností je předešlé telefonické či mailové objednání.
Poradna pro odvykání kouření
Masarykův pavilon, 1. patro (přízemí) v Centru prevence
T +420 543 134 314
E poradna@mou.cz
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Genetické poradenství
Všechna nádorová onemocnění jsou zapříčiněna poškozením genů,
avšak pouze malá část nádorů je dědičná. U asi 5 – 10 % je zárodečná
mutace přenesená pohlavními buňkami na potomka a je přítomna ve
všech jeho buňkách. Pokud je chyba v genech zděděná z předchozí
generace zárodečnou mutací, jedinec má velké riziko onemocnět
nádorem. Nemoc vzniká v časném věku a mluvíme o dědičné predispozici k nádoru.
Genetické poradenství u rodin s nádorovým rizikem
Genetické poradenství je možné nabídnout rodinám, v nichž se
vyskytují některé z těchto rizikových faktorů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opakovaný výskyt nádorů prsu a/nebo vaječníků v rodině
(dva a více případů v linii),
ženy s ojedinělým výskytem nádoru prsu do 45 let věku,
všechny ženy s karcinomem vaječníků a vejcovodů
v jakémkoliv věku,
ženy s duplicitou nádoru prsu a vaječníků v jakémkoliv věku,
výskyt nádoru prsu u muže,
opakovaný výskyt nádorů tlustého střeva nebo dělohy
v rodině (dva a více případů v linii),
nádor tlustého střeva nebo nádor dělohy před 40 rokem věku,
duplicita nádoru kolorekta a dělohy u pacienta
v kterémkoliv věku,
vícečetný výskyt maligních melanomů v linii,
alespoň jednou pod 50 let,
opakovaný výskyt jiných typů nádorů, kombinace různých
nádorových onemocnění, obzvláště pokud se vyskytly
v mladém věku.

Genetickou konzultaci může doporučit praktický lékař, onkolog, gynekolog, chirurg, nebo kterýkoliv jiný lékař. Pacient se může ke genetické konzultaci objednat sám, ale musí mít žádanku od lékaře
(poukaz na vyšetření/ošetření).
Švejdův pavilon, 2. patro
T +420 543 136 911
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Více o MOÚ
Podpořte MOÚ
Staňte se dobrovolníkem nebo dárcem
a pomáhejte druhým.
Dar
Dary přijímáme ve finanční i věcné podobě.
Poskytnutím daru souhlasíte
s Darovacími podmínkami.
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se darů
neváhejte kontaktovat Právní oddělení.
Mgr. Radek Halouzka
T +420 543 134 123
E halouzka@mou.cz
Dobrovolnictví
Dobrovolníci se snaží pacientům ještě více zlepšit
péči, a to jednak tu ambulantní, ale i pobyt na lůžkovém oddělení. Dobrovolníci nenahrazují odborný
personál. V provozu vystupují především jako
psychická podpora. Dobrovolník pomáhá pacientovi po dobu jeho hospitalizace překonávat
sociální i technické bariéry.
Máte zájem pracovat jako dobrovolník v MOÚ?
Proč se stát dobrovolníkem – co mi to nabízí.
Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků.
Bc. Zdeňka Bednářová
T +420 732 988 387
E bednarova@mou.cz, dobrovolnici@mou.cz
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Akreditace
MOÚ je držitelem několika státních i mezinárodních akreditací a certifikátů, a to jak v oblasti kvality, tak ve vzdělání, vědě a výzkumu.
Nejvýznamnější jsou Akreditace Českou společností pro akreditaci
ve zdravotnictví a Akreditace Organisation of European Cancer
Institutes (OECI).
Ombudsman
Nemocniční ombudsman poskytuje pomoc pacientům, jejich příbuzným a blízkým při řešení situací vzniklých v souvislosti s léčbou
a pobytem v MOÚ. Prošetřuje stížnosti a podněty týkající se kvality
poskytované péče, provozně-organizačních problémů a podezření na
neetické chování zaměstnanců Masarykova onkologického ústavu.
Je možné jej kontaktovat prostřednictvím formuláře níže nebo
písemně poštou nebo po předchozí domluvě osobně v kanceláři.
Mgr. Martin Hájíček
T 543 134 122
E ombudsman@mou.cz
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MOÚ v číslech
Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je specializované
centrum praktikující nejmodernější léčebné postupy.
Každoročně je u nás v péči přes 80 000 pacientů.

HOSPITALIZACE
Ročně poskytujeme přes 10 000 hospitalizací.

AMBULANTNÍ VÝKONY
Ročně u nás provedeme přes 250 000 ambulantních výkonů.

OPERATIVA
Provádíme 5000 operací ročně, z toho zhruba 300 robotických.

OZAŘOVÁNÍ
Ročně ozařujeme přes 5000 pacientů, z toho několik desítek dětí.

CHEMOTERAPIE
Podáváme více než 40 000 dávek chemoterapií ročně.

KLINICKÉ STUDIE
Vedeme téměř 100 klinických studií.

EDUKACE
Pacienty edukujeme. Nabízíme více než 180 druhů informačních
a edukačních brožur.
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Historie MOÚ
Masarykův onkologický ústav je protkaný pestrou historií, a to jak
v kontextu samotného vzniku ústavu, tak ve vývoji léčby a postupné
výstavby. Ačkoliv za zakladatele MOÚ bývá označován chirurg Jaroslav
Bakeš, ke zřízení ústavu přispěla ve velké míře i jeho matka Lucie Bakešová. Plán výstavby ústavu pro chronicky a nevyléčitelně nemocné,
zvlášť rakovinou, se začal rodit na půdě Bakešovy chirurgické nemocnice od roku 1928. Bylo tomu krátce poté, co Bakešová publikovala
v Lidových novinách článek s ideou zřídit v Brně Dům míru a útěchy.
Ústav byl v době svého založení koncipován po vzoru obdobných
institucí ve světě a na jeho půdě byl rozvíjen jak výzkum, tak i léčebná
část. Kromě chirurgického programu byl vybaven postupně i řadou
moderních ozařovacích přístrojů. Snahou bylo také praktikovat interdisciplinární přístup k řešení nádorové choroby. V šedesátých letech
se začala prosazovat také moderní chemoterapie. Nová koncepce
onkologické péče, tradice a organické skloubení klinické a výzkumné
části v jednom zařízení umožnily, že byl koncem roku 1975 potvrzen
vznik „Výzkumného ústavu klinické a experimentální onkologie v Brně“
(VÚKEO). Ten mimo jiného zajišťoval spolupráci při výzkumu a výrobě
cytostatik v zemích východního bloku. Po tzv. sametové revoluci byl
ústav přejmenován, a dodnes nese název, Masarykův onkologický
ústav (MOÚ).
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Prostory MOÚ prošly několika významnými
stavebními úpravami a rozšířeními.
1972 – dostavba pro betatronové zářiče
1986 – výstavba Morávkova pavilonu
1991 – výstavba Švejdova pavilonu
1995 – zázemí pro novou ozařovnu
1998 – rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny a radiologie
2004 – rekonstrukce Masarykova pavilonu a zavedení diagnostické
metody pozitronovou emisní tomografií (PET)
2010 – výstavba Wernerova pavilonu
2012 – vznik RECAMO a rekonstrukce Morávkova pavilonu
2016 – zřízení Centra fotonové terapie
2021 – rekonstrukce Bakešova pavilonu
Více o historie MOÚ si můžete přečíst na našem webu mou.cz
v sekci Historie, kde najdete i odkazy na publikace zabývající
se historií ústavu.
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Prostor pro Vaše poznámky
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