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Vážení kolegové, vážené kolegyně, 

 

obracím se na vás s prosbou o součinnost při zajištění zdravotní péče pro uprchlíky  
z Ukrajiny, opouštějící svoji vlast z důvodu probíhajícího válečného konfliktu. Vzhledem  
k rychle rostoucímu počtu uprchlíků je vysoce pravděpodobné, že řada z nich bude 
potřebovat poskytnout zdravotní péči předtím, než budou mít možnost vyřídit si nutné 
pobytové oprávnění (např. dlouhodobé vízum za účelem strpění, udělení dočasné 
ochrany atp.), které je postaví do role pojištěnců veřejného zdravotního pojištění  
se všemi právy a nároky. Je naprosto zásadní, aby všichni uprchlíci dostali veškerou 
zdravotní péči, kterou potřebují a kterou jsme my schopni zajistit, a to bez ohledu  
na případné chybějící povolení k pobytu.  

 
Dovoluji si Vás tímto požádat, aby byla péče poskytnuta všem občanům Ukrajiny, kteří ji 
budou vyžadovat, a to i nad rámec péče neodkladné. Obáváme se, že řada těchto osob 
nebude vzhledem k jejich tíživé situaci, kdy mnozí museli své domovy opustit narychlo, 
disponovat dostatečným finančním obnosem na uhrazení této zdravotní péče. Proto Vás 
prosím – nežádejte v těchto případech pacienty o přímou úhradu. U takovýchto osob si 
prosím poznamenejte co nejvíce identifikačních údajů (jméno, datum narození, číslo 
pasu, pokud nemají pas tak číslo víza, kontaktní informace atd.). Ministerstvo 
zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem vnitra momentálně usilovně pracuje 
na řešení, které v maximální možné míře umožní dodatečnou identifikaci těchto 
osob a dodatečné vykázání poskytnuté péče k úhradě. 

Podrobné informace o tom, jak v těchto případech postupovat při vystavování 
elektronických receptů, najdete zde: https://www.epreskripce.cz/aktuality/predepisovani-
ereceptu-pro-ukrajinske-obcany. 
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Dále dovolte, abych Vás tímto dopisem také informoval o pravidlech poskytování oficiální 
humanitární pomoci pro Ukrajinu v oblasti zdravotnictví.  

 

Základní pokyny. 

1. V současné chvíli není žádoucí organizování živelních sbírek zdravotnického 
materiálu a léčivých přípravků. Existuje riziko, že se tento materiál z logistických 
důvodů nedostane na místo určení. Tento materiál je také důležité zanechat na 
území ČR pro případné potřeby ošetření uprchlíků. Tato pomoc je momentálně 
dostatečně koordinována ze strany Ministerstva vnitra.  

2. Ukrajina aktuálně nepoptává dodávky krve. Nejsou proto v tuto chvíli žádoucí akce 
na darování krve pro Ukrajinu. Případné zájemce o darování krve pro Ukrajinu 
neodmítejte, vysvětlete jim ale, že nyní nelze zaručit, že krev bude využita pro pomoc 
přímo na Ukrajině.  

Situaci Ministerstvo zdravotnictví průběžně sleduje a vyhodnocuje. O změnách situace 
vedoucích k přehodnocení výše uvedených pokynů Vás budu neprodleně informovat. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Expedice dle rozdělovníku 
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Rozdělovník k č.j. 7678/2022-1/MIN/KAN 

 
 
 
Vážené ředitelky a vážení ředitelé přímo řízených nemocnic: 
 
Dětská psychiatrická nemocnice (Velká Bíteš) 
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 
Dětská psychiatrická nemocnice Louny 
 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Fakultní nemocnice Brno 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
Fakultní nemocnice Olomouc 
Fakultní nemocnice Ostrava 
Fakultní nemocnice Plzeň 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
Fakultní nemocnice v Motole 
Fakultní Thomayerova nemocnice 
Všeobecná fakultní nemocnice 
Fakultní nemocnice Bulovka 
Nemocnice Na Homolce 
 
Psychiatrická léčebna Šternberk 
Psychiatrická léčebna Červený dvůr 
Psychiatrická nemocnice Bohnice 
Psychiatrická nemocnice Brno 
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice 
Psychiatrická nemocnice Jihlava 
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy 
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské 
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži 
Psychiatrická nemocnice v Opavě 
 
Institut klinické a experimentální medicíny 
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 
Masarykův onkologický ústav 
Ústav hematologie a krevní transfuze 
Ústav pro péči o matku a dítě 
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Vážený pan 
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. 
předseda 
Rada poskytovatelů zdravotní péče 
 
Vážený pan 
Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 
předseda 
Česká konference rektorů 
 
Vážený pan  
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. 
předseda 
Asociace děkanů lékařských fakult ČR 
 
 
Vážený pan 
MUDr. Milan Kubek 
prezident 
Česká lékařská komora 
 
Vážený pan 
CV Mgr. Aleš Krebs, PhD. 
prezident 
Česká lékárnická komora 
 
Vážený pan 
MUDr. Martin Kuba 
předseda  
Asociace krajů ČR 
 
Na vědomí: 
 
Vážený pan 
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.  
předseda  
Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny P ČR  
 
Vážený pan 
MUDr. Roman Kraus, MBA,  
předseda  
Výbor pro zdravotnictví Senátu  P ČR 

https://www.senat.cz/organy/index.php?lng=cz&ke_dni=12.12.2020&O=13&par_2=453

