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           Úraz obere 
rodinu o 8000 Kč
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Až o osm tisíc korun měsíč-
ně se propadne příjem rodi-
ny kvůli vážné nemoci, úra-
zu, péči o nemohoucího čle-

na rodiny nebo smrti part-
nera. Vyplývá to z nejno-
vějšího průzkumu agentury
Ipsos probíhajícího u lidí, 
kteří se minimálně půl roku
léčili z nemoci nebo úrazu.

Dlouhé marodění, 
ještě delší zotavování
„Nejčastěji byli lidé v pra-
covní neschopnosti 11 mě-
síců, celková léčba a rekon-
valescence byla však delší, 
většinou probíhala 17 mě-
síců,“ komentuje výsledky 
průzkumu Martina Švábo-
vá z Pojišťovny České spo-
řitelny. V Česku se dlouho-
době léčí z vážné nemoci 
nebo úrazu téměř každý de-
sátý člověk.

PRAHA – Úraz nebo nemoc dokážou 
pořádně zahýbat s rodinným rozpoč-
tem. Jenže fi nančními problémy to 
nekončí. Kvůli vážné životní situaci 
se rozpadají vztahy, vznikají dluhy a 
končí pracovní poměry. 

práci i vztahy
Nemoci ničí

Deprese kvůli 
ztrátě práce

Lidé, kteří se dosta-
li kvůli nemoci či úrazu 
do fi nanční tísně, se sice 
snaží uskromnit, čas-
to ale musí sáhnout do 
svých úspor, vzít si půjč-
ku nebo prodat majetek. 
A aby toho nebylo málo, 
někdy je čeká i další trp-

ké zklamání. Kvůli 
špatnému zdravotní-
mu stavu je z práce »vy-
poklonkuje« šéf. „Lidé 
často jako důvod zkla-
mání ze strany zaměst-
navatele uváděli výpo-
věď po léčení,“ vysvět-
luje Martina Švábová. 

Jak se nenechat připravit o peníze za 

pracovní úraz nebo nemoc z povolání!

POZOR, 
už v úterý 
v Blesku 
ZDARMA

Úraz jednoho 

ve fi nančním 

důsledku zasáhne 

celou rodinu. 

Text: Radka Růžičková
Foto: scom, infografi ka Blesk


