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Člověk bez domova pacientem 
Národní konference Armády spásy o zpřístupnění zdravotní péče lidem bez domova  

 
Armáda spásy pořádá 25. května 2022 národní konferenci na téma Člověk bez domova pacientem. 
V Praze se tak setkají odborníci z řad zdravotníků, adiktologů, sociálních pracovníků, studentů 
medicíny, zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví a další. Mezi řečníky najdeme odborníky také 
z ostatních organizací, které poskytují zdravotní péči lidem bez domova. Kromě Armády spásy se 
jedná o Naději, Charitu Olomouc či spolek Medici na ulici.  
 
Na konferenci přijal pozvání také bioetik Marek Orko Vácha, čestným hostem konference bude pan Ilja 
Hradecký, zakladatel organizace Naděje a průkopník v oblasti zlepšení přístupu ke zdravotní péči lidem 
bez domova v České republice. 
 
„Není náhodou, že právě letos se Armáda spásy zabývá v rámci národní konference tématem zdravotní 
péče o lidi bez domova. V tomto roce totiž končí pilotní projekt MZČR, který byl zaměřen na zpřístupnění 
primární péče lidem bez přístřeší,“ říká MUDr. Andrea Pekárková, lékařka Armády spásy.  
 
„Do projektu zapojené organizace se nyní pokouší hledat cestu k prosazení národní koncepce zdravotní 
péče pro lidi bez domova. Ta by znamenala realizaci systémových opatření, která umožní stabilní 
financování zdravotní péče, lepší propojení zdravotního a sociálního sektoru, podporu odborných 
personálních kapacit a snižování prahů faktické dostupnosti zdravotní péče ve všech životních situacích 
lidí bez domova. Těžištěm zdravotní péče cílové skupině však vždy zůstane existence nízkoprahových 
ordinací praktických lékařů,“ doplňuje Jakub Dutka, hlavní metodik Naděje.  
 
Armáda spásy, Naděje, Charita Olomouc a Medici na ulici se společně snaží najít a prosadit systémová 
opatření, která povedou k dlouhodobému a stabilnímu financování zdravotní péče o osoby bez přístřeší. 
V tom hrají zásadní roli právě nízkoprahové ordinace praktických lékařů.  
 
„Je velmi důležité, aby měl každý člověk bez domova přístup k primární péči, která efektivně využívá 
finanční prostředky a snižuje potřebu čerpání nákladné sekundární péče, snižuje následky 
bezdomovectví na zdravotní stav jedince a zvyšuje šanci na resocializaci,“ dodává závěrem MUDr. 
Andrea Pekárková.  
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