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Kampaň Ošetřenka pomáhá již čtyři měsíce 

Při příležitosti Mezinárodního dne lékařů, který připadá na 1. října, si Armáda spásy dovoluje 
připomenout svou kampaň Ošetřenka, která pomáhá potřebným již čtyři měsíce. V rámci této 
kampaně mohou dárci zakoupit poukaz v hodnotě 250 Kč, díky kterému je možné člověku bez 
domova zajistit ošetření v ordinaci praktického lékaře Armády spásy.  

„Armáda spásy momentálně provozuje dvě ordinace praktického lékaře. Jedna funguje od začátku roku 
2018 v Ostravě, druhá od začátku roku 2022 v Praze. Naše ordinace chtějí především zajistit dostupnost 
zdravotní péče pro lidi bez domova, kteří mají oproti běžné populaci často zhoršený zdravotní stav. 
Přesto naráží na bariéry na straně běžných zdravotnických zařízení, což jim znemožňuje čerpat 
adekvátní ošetření. Proto jsme přišli s kampaní Ošetřenka a velmi si vážíme všech dárců, kteří nám 
pomáhají poskytovat tolik potřebnou zdravotní péči,“ říká Jan František Krupa, národní ředitel 
sociálních služeb Armády spásy. 

Ordinace praktického lékaře Armády spásy navštěvují i lidé bez zdravotního pojištění, případně lidé, 
kteří potřebují výkon, který zdravotní pojišťovny nehradí. Ostravskou ordinaci navštíví průměrně 150 
pacientů měsíčně a je provedeno přes 700 výkonů. Například v srpnu potřebovali ošetření 4 nepojištění 
pacienti a provedlo se 77 nehrazených výkonů. V Praze je zájem o zdravotnické služby ještě vyšší, 
průměrně se zde ošetří přes 200 pacientů měsíčně a například v srpnu přesahoval počet výkonů u 
nepojištěných pacientů číslo 130.  

„V našich ordinacích poskytujeme primární péči v téměř plném rozsahu i pacientům bez zdravotního 
pojištění a pacientům bez dokladů, u kterých není možné doložit, zda v danou chvíli mají v nějaké zemi 
platné zdravotní pojištění,“ říká MUDr. Andrea Pekárková, lékařka Armády spásy a dodává: „V případě 
občanů České republiky probíhá aktivní sociální práce, během které jsou lidé bez domova vedeni k tomu, 
aby měli platnou kartičku zdravotní pojišťovny, a aby byli hlášeni na úřadu práce a byli státními 
pojištěnci. V případě osob bez dokladů cizí státní příslušnosti navrhují organizace poskytující zdravotní 
péči těmto osobám, aby tato péče byla hrazená např. z městských nebo celonárodních fondů. Péče o 
tyto osoby nejen, že v našich ordinacích není uhrazená, ale za tyto osoby platíme náklady za veškerou 
indukovanou péči. Jedná se navíc o veřejný zájem, aby tito lidé měli dostupnou zdravotní péči. 
Setkáváme se i s případy, kdy cizinci bez platného pojištění v ČR byli odmítnuti např. z léčby syfilis, pokud 
nezaplatí v hotovosti. Takové situace jsou ohrožením veřejného zdraví.“ 

V České republice chybí na zdravotní péči o lidi bez domova miliony, přesto je nutné, aby pro ně byla 
dostupná. Tomu chce Armáda spásy pomoci právě kampaní Ošetřenka a v této snaze ji může podpořit 
i veřejnost na www.osetrenka.cz. Díky jedné Ošetřence je možné léčit nepojištěného pacienta 
s akutními běžnými potížemi, je možné za něj uhradit doplatek za léky, udělat základní gynekologické 
poradenství či provést těhotenský test nebo screening pohlavně přenosných chorob rychlotestem. 
Díky dvěma Ošetřenkám je možné provádět preventivní prohlídky, laboratorní vyšetření nepojištěného 
pacienta či předoperační vyšetření. Díky pěti až deseti Ošetřenkám mohou lékaři ošetřit hygienicky 
zanedbaného pacienta napadeného parazity či vyšetřit a léčit nepojištěného pacienta se závažnými 
zdravotními problémy, jako je například podezření na onkologické onemocnění, cukrovka a další.  
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Příběh pacienta 

„Naši ordinaci v Praze navštívil padesátiletý muž cizí státní příslušnosti bez platného zdravotního 
pojištění, který byl napaden lvem při práci v cirkuse. Bezprostředně po napadení byl sice jednorázově 
ošetřen na chirurgické ambulanci, ale další péče se mu již nedostalo. Došlo k infekci a rozpadu ran. 
Nasadili jsme antibiotika, rány jsme pravidelně ošetřovali. Podařilo se dosáhnout zhojení většiny ran. 
Přetrvává však nekrotická rána na prstu levé ruky a rentgenový snímek potvrdil i zánět kosti. Nyní jsme 
museli pacienta odeslat k chirurgickému zákroku, který budeme hradit,“ popisuje závěrem MUDr. 
Andrea Pekárková.  
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