
                                                         

 

 

                                                     
 

 
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA  
 
 
Ordinace Armády spásy v Ostravě je podporována Ministerstvem 
zdravotnictví a také Moravskoslezským krajem 
 
 
V OSTRAVĚ 14. LEDNA 2022  

 

Ordinace Armády spásy v Ostravě od ledna 2018 zajišťuje dostupnost primární lékařské péče 
lidem bez domova. Zajišťuje péči pro celé spektrum sociálně vyloučených osob na území 
města Ostrava - osoby bez přístřeší, osoby na noclehárnách a azylových domech, komerčních 
ubytovnách, sociálních bytech, domovech se zvláštním režimem, narkomany, osoby žijící ve 
vyloučených lokalitách (romské menšiny). Ordinace také vyhledává a přebírá do péče 
pacienty, kteří řadu let nenavštěvovali lékaře, čímž došlo k zanedbání prevence a jejich 
současný zdravotní stav si vyžaduje dlouhodobou časově náročnou lékařskou péči. 
Zabezpečujeme lékařskou péči těm, kteří bývají často opomínáni na okraji naší společnosti. 

  

V současné době má Ordinace registrováno cca 1500 pacientů, přičemž ve druhé polovině 
roku 2021 jsme ošetřili 200 nových pacientů jak v nepravidelné péči, tak nově 
registrovaných. Ordinace i nadále výraznou mírou řeší problematiku testování, karantény a 
léčby COVID pozitivních pacientů bez domova a to jak v terénu, tak na ubytovnách. Zároveň 
zajišťuje ošetřovatelskou péči v karanténním domě města Ostravy.  

 

Ordinace byla po celý rok 2021 zapojena do pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví 
spolufinancovaného z EU fondů. I přes financování většiny nákladů ordinace z tohoto 
projektu však zůstávají náklady, které nebylo možné do dotace zahrnout kvůli nastaveným 
limitům jednotlivých položek rozpočtu. Díky dotaci z Moravskoslezského kraje, jsme mohli 
nakoupit léky a zdravotnický materiál pro potřebné a také kancelářské potřeby pro lékaře a 
zdravotní sestry naší ordinace. Provoz ordinace zajišťovalo v roce 2021 několik lékařů, buď 
na částečný pracovní úvazek, nebo na dohody konané mimo pracovní poměr. Finanční 
prostředky z dotace pak byly využity také na pokrytí některých z pracovních dohod. 
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