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Asistenční nezdravotnické služby
Pomoc s hlídáním dětí, vyzvedávání předepsaných léků i všeobecné 
poradenství. Dále pacientům, bez ohledu na věk, poskytujeme  službu 
provázení v rámci celého průběhu léčby a pravidelně se setkáváme s našimi 
klienty při procházce v centru Prahy. 
 
Pomoc s ubytováním v Praze
Klientům  Protonového centra můžeme pomoci s výběrem ubytování v Praze. 

Nadační příspěvek
Na základě žádosti pacienta poskytujeme finanční pomoc ve formě nadační-
ho příspěvku, určeného na úhradu nákladů, spojených s léčbou. 

Psychologická pomoc
Pacientům i jejich nejbližším zajistíme jednorázovou i dlouhodobou psycholo-
gickou pomoc. 

Nutriční poradenství
Ve spolupráci s klinikou B. Braun zajišťujeme odborné nutriční poradenství 
 
Právní pomoc při jednání se zdravotními pojišťovnami
Na základě žádosti pacienta, sjednáme právní pomoc při jednání se zdravot-
ními pojišťovnami.

Proces léčby v Protonovém centru řídí špičkový tým odborníků – lékařů, fyziků a zdra-
votních sester.  I přes tuto vynikající zdravotní péči je mnoho pacientů vystaveno ne-
snadné životní situaci, která přímo či nepřímo souvisí se samotnou léčbou. 
 
Tým pracovníků Nadačního fondu pro protonovou terapii  (NFPPT) je tady pro Vás 
a je připraven poskytnout široké spektrum asistenčních služeb. 

Nadační fond protonové terapie nabízí 
specializované asistenční služby pro dět-
ské a mladistvé pacienty a jejich rodiny, 
po celou dobu léčby v Protonovém cen-
tru v Praze.

Naše zkušené a laskavé pracovnice svo-
ji práci milují a individuálním přístupem 
se poprvé seznámí s dětským pacientem  
i jeho rodiči, či zákonnými zástupci při 
vstupní konzultaci/ kontrole s lékařem  
v Protonovém centru. 

Po domluvě a na základě žádosti rodi-
čů/zákonného zástupce se pracovnice 
NFPPT setkají s dětmi v Protonovém 
centru, před ozařováním v čekárně  
na 2. patře anebo po ozáření v dětské 
herně Protonového centra. Dětský paci-
ent obdrží batoh s drobnými dárky. Dět-
ská herna slouží pro  odpočinek rodin  
s dětmi před léčbou, či po ní. Protono-
vé centrum disponuje dětskou hernou 
plnou hraček, kterou NFPPT využívá při 
svých setkáních s dětmi. 
Pravidelné setkávání a hraní si pomůže 
usnadnit dobu léčby, pobyt v nemocni-
ci či zkrátit čekání na sanitku. Pracovnice 
NFPPT mohou také navštěvovat malého 

pacienta přímo v nemocnici (FN Motol).
Uvědomujeme si, že protonová terapie 
může trvat až několik týdnů a tato setkání 
můžou některým dětem nahradit absenci 
kamarádů.

S dětmi se rozloučíme na konci léčby  
v Protonovém centru, malou oslavou  
a dárkem. S některými pacienty PTC také 
oslavíme jejich narozeniny, kde nebude 
chybět dort ani přípitek.

Pro více informací nás neváhejte kontak-
tovat na e-mailové adrese:  
info@nfppt.cz anebo na telefonním  
čísle: 226222026  
Elektronickou přihlášku k vyplnění nalez-
nete na našich webových stránkách  
www.nfppt.cz

Asistenční nezdravotnické služby pro děti a mladistvé
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Nechcete jít k lékaři v Protonovém 
centru sami a potřebujete asistenci či 
podporu během lékařské konzultace?
 
Pracovník Nadačního fondu pro proto-
novou terapii (NFPPT) Vás rád dopro-
vodí.

Potřebujete pomoc s kompletací lékař-
ské dokumentace za účelem protonové 
léčby?
 
Pracovník/dobrovolník NFFPT Vám po-
radí a pomůže.

Připravujete se na léčbu v Protonovém 
centru (PTC) a nejste si jisti zda najdete 
či sami zvládnete cestu?
 
Pracovník / dobrovolník NFPPT Vás vy-
zvedne v místě ubytování a doprovodí 
do Protonového centra. Počká na Vás 
než skončíte záření- protonovou léčbu 
podle Vašeho rozvrhu a doprovodí Vás 
následně zpět do místa ubytování.

 
Nejste si jisti kde je obchod, restau-
race, lékárna, čistírna či jiné obchody 
a služby v blízkosti Vašeho bydliště či 
Protonového centra?
 
Pracovník / dobrovolník NFPPT Vám 
poradí, anebo Vás na místo doprovodí.
 
Potřebujete vyzvednout předepsané 
léky nebo si je nechat doručit do Pro-
tonového centra? Potřebujete koupit  
a nechat si doručit kupon na MHD ?
 
Pracovník / dobrovolník NFPPT Vám 
může pomoci.

Potřebujete hlídání pro Vaše dítě  
v budově Protonového centra,  
po dobu Vaší terapie?
 
Pracovník / dobrovolník NFPPT se po-
stará o Vaši dceru či syna na 5.patře,  
v dětské herně.

Asistenční nezdravotnické služby

Procházka v centru Prahy s Nadačním fondem pro protonovou   
terapii (NFPPT)

Každou druhou sobotu v měsíci zve NFFPT pacienty Protonového centra a jejich rodin-
né příslušníky na procházku po historické části Prahy.
 
Přijďte a projděte se s námi z Nového Města a  Náměstí Republiky na Staroměstské 
náměstí a odtud přes Karlův most na levý břeh Vltavy. Naše procházka bude končit  
na Klárově u fontány u stanice metra Malostranská.

Přibližně tři hodiny dlouhá procházka je uzpůsobena všem věkovým kategoriím a účast-
níkům v různé fyzické kondici. Zkušení členové týmu NFPPT se Vám budou věnovat 
po celou dobu. Cestou jsou plánované přestávky na Stroměstském náměstí, a také  
na nábřeží Vltavy s úžasným výhledem na Pražský hrad.
 
V případě potřeby jsou naši asistenti připraveni pomoci a procházku si můžete 
kdykoliv zkrátit.

Přihlašte se telefonicky na čísle: +420 226 222 026
nebo nám napište na e-mailovou adresu: info@nfppt.cz 
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Nadační fond pro protonovou terapii 
si Vám dovoluje představit svého part-
nera. Nadační fond pro protonovou 
terapii pro Vás také připravil seznam 
doporučeného a vyzkoušeného ubyto-
vání v soukromí. Kvalitu ubytování pra-
videlně monitorujeme a kontrolujeme. 

Hotel Duo****
Teplická 492, 190 00 Praha  

www.hotelduo.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tištěný seznam dostanete zdarma  
na vyžádání od naší pracovnice v kavárně 
NFPPT, v 5.patře vedle hlavního vchodu 
Protonového centra.
 
Jestliže si přejete poslat elektronickou 
verzi seznamu ubytování, kontaktujte nás 
na email: Info@nfppt.cz

NFPPT Vám může pomoci s písemnou, 
telefonickou či osobní komunikací s pro-
vozovatelem soukromého ubytování.

Ubytování pouze 3 km od Protonové-
ho centra 8 minut  autobusem,  se za-
stávkou MHD před budovou hotelu. 
 
Moderní hotel s vlastní zahradou a re-
staurací, recepce k dispozici 24 hodin 
denně, s možností procházek a nákupů 
v blízkém okolí. Cenově zvýhodněné  

ubytování pro klienty Protonového cent-
ra a jejich rodinné příslušníky či známé: 

• 9.900 Kč za 1 měsíc pro 1 až 2 
osoby na pokoji včetně 

• 1.000 Kč závěrečný úklid na konci 
pobytu 

• Možnost pejska za 1.500 Kč 

• Parkovacího místo u hotelu  
za 1.000 Kč

 
Zvýhodněné stravování pro ubytované
Poznámka: (ručníky vlastní nebo za mírný 
poplatek) 
 
 
Pro více informací kontaktujte Hotel Duo 
na email: knejp.jakub@hotelduo.cz
 

NFPPT Vám může pomoci s písemnou, 
telefonickou či osobní komunikací s pro-
vozovatelem ubytování.

 
Kontaktujte nás na e-mailové adrese: 

  
info@nfppt.cz  

anebo na telefonním čísle: 
+420 226 222 026

Doplňující informace: Nadační fond protonové terapie ( NFPPT) nemá žádné smluvní spojení či závazky s provozovateli 

těchto ubytovacích zaří- zení a tak není zodpovědný za provoz či jiné služby vztahující se k ubytování.

Ubytování po dobu léčby v Protonovém centru v Praze

11.900 Kč za 1 měsíc pro 1 až 2
osoby na pokoji včetně
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Nutriční terapie je nezbytnou součástí 
komplexní protinádorové strategie.
 
Nutriční intervence zvyšuje účinnost 
nutriční podpory a zvyšuje kvalitu života 
onkologického pacienta.

Různé formy nutriční intervence mají své 
opodstatnění během probíhající  léčby, ať 
už jde o přístup kurativní, paliativní, ane-
bo symptomatický.

Snahou nutriční terapie u onkologicky 
nemocných pacientů je přerušit stav ne-
chutenství a váhového úbytku co nejdří-
ve, umožnit tolerovat terapii, minimalizo-
vat narušení imunitního systému, udržet 
pacientův pocit zdraví (well-being), jeho 
soběstačnost a sociální funkce.

Nutriční konzultace může pacientovi 
nabídnout informace o vhodné stravě  
a její úpravě. či o užívání různých do-
plňků. Složení stravy rovněž může in-
teragovat s chemoterapií a zvyšovat 
nebo snižovat účinnost léčby. Nutriční 
terapeut Vám může nabídnout vhod-
nou klinickou výživu-sipping, enterální 
výživu, případně parenterální výživu. 

Nadační fond protonové terapie spo-
lupracuje s klinikou B.Braun ( v blízkosti 
Protonového centra), která se mimo jiné 
zabývá nutriční terapií a poradenstvím.

 
Tým odborné ambulance v B. Braun Vám 
nabízí, na základě Vaší zdrav. dokumenta-
ce, moderní, odborné, individuální výži-
vové poradenství/ terapii. 
 
Pro více informací ohledně nutričního 
poradenství či k objednání na kliniku 
B. Braun kontaktujte NFPPT písemně  
na e-mailové adrese: 
nfo@nfppt.cz anebo telefonicky na čísle: 
+420 226 222 026
 
Nadační fond pro protonovou terapii 
podporuje klienty Protonového centra, 
kteří potřebují finanční pomoc, která by 
jim zcela anebo z části uhradila náklady 
(ubytování, dopravu, léky, zdrav. pomůc-
ky) poskytovanou spojené s protonovou 
léčbou.

Potřebujete si otevřeně promlu-
vit?
 
Chcete získat podporu v náročné  
situaci?
 
Procházíte životní krizí?
 
Prožíváte napětí, strach či nejis-
totu?
 
Nechcete být na to sami?

V životě mohou nastat situace, kdy je 
trápení příliš velké na to, abychom ho 
nesli sami. V okamžiku, kdy vám vaše 
trápení komplikuje běžné, dennodenní 
fungování, kdy se na obtížnou situaci 
“nedá nemyslet” a kdy si opravdu nevíte 
kudy kam, tak potřebujete pomoc, aby 
jste našli cestu. Nadační fond pro pro-
tonovou terapii spolupracuje s týmem 
odborníků, kteří nabízejí psychologic-
ké poradenství a terapii pro dospělé  
a dětské klienty Protonového centra, 
ale i pro jejich rodinné příslušníky.

 

Psychologické služby

• Krizová intervence
• Psychoterapie
• Klinicko - psychologické poraden-

ství pro rodiny
• Psychologické provázení léčbou
 
Psychologická pomoc může být po-
skytnuta jednorázově, nebo v několi-
ka setkáních po delší časové období 
v průběhu léčby v Protonovém centru 
v Praze a v případě zájmu i po jejím 
ukončení.

Psychologická pomoc, kterou nabí-
zíme není hrazena zdravotními po-
jišťovnami a konzultace hradí sám 
klient.
 
Jestliže chcete zažádat o nadační  
příspěvek, který tuto službu zcela  
anebo z části pokryje, kontaktujte nás 
na e-mailové adrese: 

 
info@nfppt.cz  
nebo telefonicky na telefonním 
čísle:  
+420 226 222 026

Zajištění psychologické pomoci

Zajištění nutričního poradenství
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Doplňující informace k žádosti o nadační příspěvek:

Žadateli vyplněním žádosti automaticky nevzniká nárok na přiznání nadačního příspěv-
ku, resp. na uzavření smlouvy, nejedná se o veřejný příslib. Poskytování výše příspěvku 
se řídí vnitřními pravidly NFPPT. 
 
Pracovníci NFPPT Vás budou kontaktovat okamžitě po obdržení Vaší žádosti a požádají 
Vás o doplňující informace, které k žádosti o nadační příspěvek NFPPT náleží. Poté 
budete informováni o výsledku posouzení žádosti. Poskytnutí nadačního příspěvku, 
účel jeho poskytnutí, jeho výše a splatnost a další podmínky podpory záměru ze stra-
ny NFPPT budou zcela upraveny ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku, které 
NFPPT nadační příspěvek poskytne a žadatel přijme.

Vyplněný a podepsaný formulář včetně podepsaných povinných příloh odešlete elek-
tronicky na: info@nfppt.cz.  

Kvůli podpisům je nutné tyto dokumenty naskenovat či nafotografovat. Žádost lze 
také poslat v listinné podobě poštou na adresu:  

Nadační fond pro protonovou terapii, IČO: 24776912, vedená u Městského soudu 
v Praze spis N819, Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1- Nové město  

 
Pro více informací neváhejte a kontaktujte nás na:  

Tel.: +420 226 222 026,  
e-mailové adrese:  

info@nfppt.cz



Jak pomáháme?

• Poskytujeme asistenční nezdravotnické služby pro dětské i dospělé 
pacienty, po celou dobu léčby v Protonovém centru

• Mimopražským pacientům pomůžeme s ubytováním v Praze
• Pacientům Protonového centra a rodinným příslušníkům zajistíme 

psychologickou pomoc
• Zajistíme nutriční poradenství
• Na základě žádosti pacienta poskytujeme finanční pomoc v podobě 

nadačního příspěvku na úhradu nákladů spojených s léčbou
• Sjednáme právnickou pomoc při jednání se zdravotními pojišťovnami

Neváhejte se obrátit na Nadační fond protonové terapie s individuální  
žádostí o pomoc či asistenci.

  Tel.: +420 226 222 026
E-mail: info@nfppt.cz 

Více informací najdete na našich webových stránkách www.nffpt.cz


