
  
  

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Ordinace Armády spásy v Ostravě je podporována Moravskoslezským krajem a také 
Statutární městem Ostrava 

 
V Ostravě 12. 1. 2023 
 
Ordinace Armády spásy v Ostravě od ledna 2018 zajišťuje dostupnost primární lékařské péče 
lidem bez domova. Cílem preventivně léčebné péče je zlepšení zdravotní ho stavu sociálně 
vyloučených osob, snížení invalidizace bezdomovectví, zlepšení informovanosti o zdraví a 
prevence šíření infekčních chorob v populaci. 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. Ordinace vyhledává a přebírá do 
péče také pacienty, kteří řadu let nenavštěvovali lékaře, čímž došlo k zanedbání prevence a 
jejich současný zdravotní stav si vyžaduje dlouhodobou časově náročnou lékařskou péči. 

Ordinace byla do března 2022 zapojena do pilotního projektu ministerstva zdravotnictví 
spolufinancovaného z EU fondů. I přes financování většiny nákladů v těchto měsících z tohoto 
projektu však zůstaly náklady, které nebylo možné do dotace zahrnout. 

Od 1. 4. 2022 pak Ordinace opět obnovila smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven a 
funguje jako dříve. Ovšem i v tomto případě úhrady nepokryjí finanční náročnost provozu. V 
péči ordinace jsou totiž mimo jiné také nepojištění pacienti, kdy ordinace hradí náklady na 
odborná vyšetření a jejich následnou léčbu. Také náklady na léčbu ran a kožních onemocnění 
pojištěných pacientů nejsou plně pokryty platbami z pojišťoven, neboť je nutná daleko větší 
četnost ošetření. 

Z dotace Moravskoslezského kraje (80 tis.) jsme uhradili nákup části léků a zdravotnického 
materiálu pro potřebné a také část odměn pro lékaře pracující na dohody konané mimo 
pracovní poměr. A z dotace SMO (100 tis.) jsme uhradili také část léků a zdravotnického 
materiálu pro potřebné a téměř celou mzdu účetní naší ordinace. 

V současné době má Ordinace registrováno cca 1236 pacientů z cílové skupiny (osob bez 
domova) na pravidelné péči a 460 na nepravidelné péči. 

 
 
KONTAKT: 
Bc. Alena Válková, PR a komunikace, M: 777 497 004, alena.valkova@armadaspasy.cz 
Ordinace Ostrava, U Nových válcoven 9a, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, M: 773 770 250, 
ordinace.ostrava@armadaspasy.cz 
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