
Kde všude zasáhne rakovina? 

8 000 Kč

Každý třetí Čech v průběhu života 
onemocní rakovinou

Čechů chybí záložní plán 
v případě onemocnění rakovinou

100 000 Kč je 
průměrná pojistná 
částka u pojištění 
vážných nemocí

Odborníci doporučují 
nastavit výši pojistné 
částky minimálně 
na dvojnásobek 
ročního příjmu

o tolik se nejčastěji sníží rodinný rozpočet 
měsíčně v případě onemocnění rakovinou

považuje 
rakovinu za 

nejobávanější 
nemoc

Každé čtvrté úmrtí 
v Česku způsobí rakovina

17 měsíců

„Každý nemocný rakovinou se setkává se 
strachem z finanční závislosti na svém 
okolí.  Finanční tlak a s tím související 

stres zhoršuje psychické i zdravotní 
prožívání nemoci. Mnozí si myslí, že 
běžné zdravotní pojištění v nemoci 

člověka bude stačit, neuvědomují si ale, 
že běžný každodenní život v tomto   
                   pojištění není zahrnutý.“ 

                       říká psychoonkoložka 
                 Doc. PhDr. Dr.phil. 

              Laura Janáčková. 

trvá většinou léčba rakoviny

neví, jak by takovou 
situaci řešilo 
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by si muselo půjčit 
od rodiny či známých10 %

by peníze shánělo jinak 
(prodej majetku, brigáda...)8 %

má životní pojištění20 %

by pokrylo náklady 
z vlastních úspor13 %

68 %

má největší 
strach 

z Alzheimera

44 %

se nejvíce 
bojí mozkové 

příhody

43 %

Pokles příjmu o  
Doprava do nemocnice 
Neplacené volno rodinného příslušníka 
Úklid domácnosti 
Paruka  
Vitaminy na imunitu
Nadstandartní pokoj v nemocnici 
Doplatek za léky   
Návštěva lázní (doplatek)

Celkem (za 6 měsíců)
*Při hrubém měsíčním příjmu 30 000 Kč a pracovní neschopnosti na 6 měsíců
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