SERVIS 3

Nemoci ničí
práci i vztahy

Úraz obere
rodinu o 8000 Kč
PRAHA – Úraz nebo nemoc dokážou Dlouhé marodění,
pořádně zahýbat s rodinným rozpoč- ještě delší zotavování
„Nejčastěji byli lidé v pratem. Jenže ﬁnančními problémy to covní neschopnosti 11 měnekončí. Kvůli vážné životní situaci síců, celková léčba a rekonbyla však delší,
se rozpadají vztahy, vznikají dluhy a valescence
většinou probíhala 17 měkončí pracovní poměry.
síců,“ komentuje výsledky
na rodiny nebo smrti partnera. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury
Ipsos probíhajícího u lidí,
kteří se minimálně půl roku
léčili z nemoci nebo úrazu.

Text: Radka Růžičková
Foto: scom, infograﬁka Blesk

Až o osm tisíc korun měsíčně se propadne příjem rodiny kvůli vážné nemoci, úrazu, péči o nemohoucího čle-

Úraz jednoho
ve ﬁnančním
důsledku zasáhne
celou rodinu.

Jaké výdaje při nemoci
zatěžují rodinný rozpočet
28 %
30 %

Nájem,
domovní
poplatky

16 %

Lékařské/
zubařské
ošetření

25 %
12 %

Splátka
úvěru

13 %
11 %

Výdaje
na potraviny

40 %
10 %

Splátka
hypotéky
na bydlení
Financování
auta (leasing,
benzin..)

6%

Výdaje za
zdravotní
výpomoc

5%

Běžné výdaje
za potřeby
dětí
Spotřební
elektronika

Zdroj: Pojišťovna České spořitelny

7%

20 %
8%
3%
16 %

Výdaje, které lidi
nejvíce zatěžovaly

1%
12 %

Další výdaje

průzkumu Martina Švábová z Pojišťovny České spořitelny. V Česku se dlouhodobě léčí z vážné nemoci
nebo úrazu téměř každý desátý člověk.

Deprese kvůli
ztrátě práce

Lidé, kteří se dostali kvůli nemoci či úrazu
do ﬁnanční tísně, se sice
snaží uskromnit, často ale musí sáhnout do
svých úspor, vzít si půjčku nebo prodat majetek.
A aby toho nebylo málo,
někdy je čeká i další trp-

POZOR,
už v úterý
v Blesku
ZDARMA

ké zklamání. Kvůli
špatnému zdravotnímu stavu je z práce »vypoklonkuje« šéf. „Lidé
často jako důvod zklamání ze strany zaměstnavatele uváděli výpověď po léčení,“ vysvětluje Martina Švábová.

Jak se nenechat připravit o peníze za
pracovní úraz nebo nemoc z povolání!

