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Mapa areálu
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O MOÚ
Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je specializované
centrum praktikující nejmodernější léčebné postupy.
Naši odborníci se zaměřují na prevenci, diagnostiku a léčbu
onkologických onemocnění. Našim pacientům i jejich blízkým
nabízíme také podpůrnou péči.
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Kontakty
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
Česká republika
Rychlý kontakt (24h)
T +420 543 131 111
E www.mou.cz
Bezplatná nádorová linka
T +420 800 222 322
(každý všední den 7.30 – 15.00)
Centrální evidence a příjem
T +420 543 136 103
Vrátnice
Poskytuje základní praktické informace o chodu a uspořádání MOÚ.
Zajišťuje první kontakt pacienta při vstupu do areálu.
T +420 543 134 219
Švejdův pavilon, u vstupu
Centrální kartotéka a příjem
Zajišťuje podávání informací pacientům o umístění jednotlivých
pracovišť. Poskytuje základní pokyny při jeho příchodu pacienta
do MOÚ.
Centrální karotéka a příjem
T +420 543 136 103
Švejdův pavilon, 2.patro
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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.
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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
Popis fungování center, jejich zaměření i cestu pacienta
léčbou u jednotlivých onemocnění, najdete na našem webu
v sekci Pro pacienty.
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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.

CENTRA PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU
V roce 2020 bylo v našich specializovaných centrech léčeno
a sledováno více než 28 000 pacientů.

HOSPITALIZACE
Ročně poskytujeme přes 10 000 hospitalizací.

DRUHÝ NÁZOR
Potřebujete poradit v postupu Vaší léčby? V MOÚ máme
10 specializovaných indikačních komisí, které jsou složené
z odborníků na danou problematiku. Nabízíme službu
tzv. Druhého názoru, v rámci níž se můžete poradit
o postupu Vaší léčby.

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

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

JSME TU PRO VÁS JIŽ OD ROKU 1935
V době zrodu jsme byli jedním z prvních onkologických center
ve světě. Aktuálně jsme jediným specializovaným onkologickým ústavem v ČR.

EDUKACE
Pacienty edukujeme. Nabízíme více než 180 druhů informačních a edukačních brožur.
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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.
E educentrum@mou.cz
T +420 543 134 314
Bezplatná nádorová linka
T +420 800 222 322
Po – Pá 8.00 – 15.00

Péče a služby
V MOÚ nabízíme špičkovou ošetřovatelskou, zdravotně sociální,
nutriční i psychologickou péči a řadu dalších služeb, které
pacientům pomáhají k vyšší kvalitě života během onemocnění
rakovinou, a tím i k lepšímu průběhu léčby a uzdravování.
Ošetřovatelská péče
V MOÚ poskytujeme kvalitní ošetřovatelskou péči, která
je orientována nejen na pacienta, ale i na jeho blízké. Naši
nelékařští zdravotničtí pracovníci jsou členy multidisciplinárních
týmů, které jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti péče
o naše pacienty.
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Nutriční péče
Nutriční terapeutky v MOÚ radí pacientům během onkologického
onemocnění a léčby s výživou.
T +420 543 135 246
Švejdův pavilon, 1. patro
Psychologická péče
Psychika onkologického pacienta může přímo ovlivňovat průběh
léčby. Pacientům a jejich blízkým se snažíme lépe zvládat náročné
okamžiky spojené s diagnostikou zhoubného nádoru, jeho léčbou,
ale i s obdobím po léčbě. Naši kliničtí psychologové poskytují
psychologickou péči onkologickým pacientům a jejich rodinám.
T +420 773 755 414
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.
Ústavní lékárna
V naší ústavní lékárně si můžete vyzvednout léčivé přípravky
a zdravotnické prostředky, ať už předepsané lékařem nebo
volně prodejné.
T +420 543 136 523
Švejdův pavilon, 1. patro
Sociální péče
Naše sociální pracovnice poskytují informace o sociálních
příspěvcích, možnostech získání zdravotních pomůcek, zajistí
návaznou péči a pomohou vyřídit potřebné žádosti.
T +420 543 132 801
Švejdův pavilon, 2. patro
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Půjčovna zdravotnických pomůcek
V případě potřeby a ošetřování blízkého v domácím prostředí
si můžete zapůjčit zdravotnickou pomůcku. Pomůcky Vám můžeme
zapůjčit na dobu 3 měsíců.
T +420 543 132 801
Švejdův pavilon, 2. patro
Poradna pro odvykání kouření
Poradna nabízí bezplatné odborné individuální poradenství
a terapii v oblasti odvykání kouření. Je možné ji navštívit i bez
doporučení lékaře.
T +420 543 134 314
E poradna@mou.cz
Masarykův pavilon, 1. patro (přízemí)
v Centru prevence
Výtvarná dílna
Výtvarná dílna je určena hospitalizovaným i ambulantním pacientům,
tak i našim ambulantním pacientům. Pacientům pomáhají při různých
výtvarných technikách studenti výtvarné výchovy, psychologie
a arteterapie.
Podrobnější informace o péči a službách nabízených v MOÚ najdete
na našem webu mou.cz v sekci Pro pacienty – péče a služby.
T +420 543 134 304
E vytvarnadilna@mou.cz
Masarykův pavilon, přízemí
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Přicházím poprvé
Nový pacient
Pokud Vám bylo lékařem sděleno podezření na nádor, byla
Vám diagnóza potvrzena anebo máte příznaky onkologického
onemocnění, objednejte se na kontakt:
T +420 543 135 809
Bližší info na našem webu mou.cz
Druhý názor
Máte diagnostikované onkologické onemocnění a stanovenou
léčbu, ale chcete na ni získat „Druhý názor“? V MOÚ nabízíme
zpoplatněnou možnost konzultovat léčbu zahájenou
či praktikovanou v jiném lékařském zařízení. Poskytnutí
Druhého názoru je však možné pouze se souhlasem pacienta.
T +420 543 134 580
Bližší info na našem webu mou.cz
Preventivní návštěva
Screeningové programy
U nás můžete absolvovat screeningová preventivní vyšetření
hrazená ze zdravotního pojištění.
Mamografický screening (nad 45 let)
T +420 844 844 885
Kolorektální screening (nad 50 let)
T +420 543 136 205
Genetické vyšetření
Nesplňujete kritérium k testování a nemáte tedy ze zdravotního
pojištění nárok na genetické vyšetření nádorových predispozic?
U nás můžete využít varianty genetického vyšetření pro samoplátce.
T +420 543 136 911
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Kompletní preventivní
prohlídka v MOÚ
Mějte své zdraví pod kontrolou. Nabízíme kompletní preventivní
vyšetření. Bližší informace najdete na našem webu v sekci
Než k nám přijdete.
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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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Prostor pro Vaše poznámky
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