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Armáda spásy otevřela v Praze Ordinaci pro chudé 

Na začátku ledna 2022 otevřela Armáda spásy v Praze Ordinaci pro chudé. Nachází se v Centru 
sociálních služeb Bohuslava Bureše, v Tusarově ulici a je určena především osobám bez domova, 
sociálně vyloučeným lidem, ale i osamělým seniorům či klientům azylových domů.  

Ordinace pro chudé je centrem, kam mohou odeslat pacienty jiná zdravotnická zařízení, která na ně 
nejsou připravena, například kvůli absenci dokladů, nedostatečné osobní hygieně či problémům se 
zdravotním pojištěním. 

„Jedná se o již druhou ordinaci praktického lékaře, kterou Armáda spásy provozuje. Ta první byla 
otevřena na začátku roku 2018 v Ostravě a na základě tříleté zkušenosti máme jasný důkaz toho, že se 
minimálně u velkých center vyplatí mít ordinaci,“ říká Jan František Krupa, národní ředitel sociálních 
služeb Armády spásy a dodává: „Armádě spásy v České republice se řadu let úspěšně daří řešit 
problematiku bezdomovectví. Během let naší práce jsme stále více viděli rostoucí potřebu přizpůsobené 
zdravotní péče pro osoby bez domova. Tato skupina obyvatel totiž oproti běžné populaci vykazuje 
zhoršený zdravotní stav, zároveň ale naráží na bariéry na straně běžných zdravotnických zařízení, což 
lidem bez domova často znemožňuje čerpat adekvátní zdravotní péči.“ 

Cílem Ordinace pro chudé je mimo jiné zlepšení zdravotního stavu sociálně vyloučených osob, snížení 
invalidizace bezdomovectví, zlepšení informovanosti o zdraví a prevence šíření infekčních chorob 
v populaci. S tím pak spojené celkové zlepšení zdraví populace a snížení nemocnosti, včetně výrazného 
snížení nákladů na léčbu a úspora finančních prostředků nejen v resortu zdravotnictví.  

Lidé bez domova z nejrůznějších důvodů obvykle nevyhledávají zdravotní pomoc, a to i přesto, že jejich 
zdravotní stav bývá vzhledem k jejich způsobu života často mnohem horší než ve většinové populaci.  

„Trpí kožními chorobami, nemocemi horních cest dýchacích či různými přenosnými chorobami. Častý je 
i výskyt psychiatrických onemocnění, která jsou u této skupiny obyvatel vysoko nad republikovým 
průměrem. Lidé bez domova se také stále častěji stávají oběťmi psychického a fyzického násilí a 
sexuálních útoků a oproti obecné populaci je u nich častější výskyt předčasných úmrtí,“ hodnotí situaci 
MUDr. Andrea Pekárková, lékařka Armády spásy.  

Ordinace pro chudé chce především zajistit dostupnost a vytvořit možnosti zdravotní péče pro osoby 
bez domova. Důraz je kladen na zajištění ambulantní zdravotní péče, která je přizpůsobena specifickým 
potřebám lidí bez domova v oblasti fyzického i duševního zdraví.  

Adresa ordinace: 
Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše 
Tusarova 1271/60 
170 00   Praha 7 
 
Podpořit Ordinaci pro chudé a zdravotní péči o lidi bez domova můžete zde: 
https://www.darujme.cz/projekt/1200359. Armáda spásy si každé pomoci velmi váží.    
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