INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE TĚHOTNÝM ŽENÁM
A ŽENÁM S GYNEKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM
Z UKRAJINY, SE STATUTEM UPRCHLÍKA
Všichni občané Ukrajiny, kteří opouštějí svoji vlast z důvodu probíhajícího válečného
konfliktu, mohou na území ČR získat vízum za účelem strpění a dnem udělení tohoto
víza tak oficiálně vstoupit do systému veřejného zdravotního pojištění s nárokem na
zdravotní péči v plném rozsahu.
Po získání tohoto víza a provedení registrace u zdravotní pojišťovny se pak prokazují
Náhradním dokladem/potvrzením o pojištění.
Pokud se nejedná o poskytnutí neodkladné péče, je nezbytné si před návštěvou
nemocnice vyřídit potřebné formality.
V případě, že zdravotní stav vyžaduje neodkladnou péči dříve, než je vyřízeno vízum
za účelem strpění pobytu, je třeba se prokázat platným cestovním dokladem s datem
vstupu do EU.
FN Plzeň- Lochotín (alej Svobody 80, Plzeň, vchod C) zřídila UA POINT –
nízkoprahovou ambulanci, zajišťující 24hodinovou ordinační dobu, která poskytuje
zdravotní péči pro ukrajinské uprchlíky. Ambulance zajišťuje návaznost péče a
nepřetržitou službu ukrajinsky hovořícího zdravotníka - tlumočníka. Pro potřeby
ukrajinských občanů byla zřízena i telefonní linka UA POINTu 377 103 070.
Při registraci v přijímací kanceláři UA POINTu obdrží pacientka/těhotná dotazník a
informační materiály v ukrajinštině. Těhotné ženy a ženy s gynekologickými problémy
jsou po registraci směrovány přímo do ambulance Gynekologicko-porodnické kliniky
(pavilon R – gynekologicko/porodnická ambulance, pavilon P – porodnice), kde jim
bude poskytnuta akutní péče.
Do ambulance pro rizikové těhotné GPK FN Plzeň by se měly soustředit hlavně ženy
s rizikovým těhotenstvím, které potřebují v těhotenství speciální léčbu (diabetičky,
ženy se zatíženou porodnickou anamnézou, ženy s vícečetným těhotenstvím).
Objednat se na vyšetření do poradny pro rizikové těhotenství lze na telefonu 377 105
241 (středa, čtvrtek - mezi 8 a 14 h).

Pokud těhotenství probíhá bez problémů, těhotné jsou předávány do péče GPK FN
těsně před termínem či v termínu porodu, na doporučení ošetřujícího gynekologa. Do
ambulance pro fyziologické těhotenství se lze telefonicky objednat na číslech 377 105
462, 377 105 461 (pondělí - pátek, mezi 7 a 14 h).
Objeví-li se příznaky porodu (odtok vody plodové, pravidelné kontrakce děložní),
případně objeví-li se krvácení jasnou krví, těhotná se dostaví rovnou na ambulanci
Gynekologicko-porodnické kliniky.
Pokud jde o akutní potíže vyžadující neodkladné vyšetření, ambulance GPK FN je
v nepřetržitém provozu.
V případě neakutních potíží (nevyžadujících neprodlené vyšetření) lze kontaktovat
gynekology dle přiloženého seznamu, ev. se objednat na ambulanci GPK, tel. číslo
377 105 254.
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Co s sebou do porodnice – seznam věcí v ukrajinštině
Podporu v těhotenství poskytuje i poradna porodních asistentek na FZS ZČU
Seznam gynekologů poskytujících péči pacientkám se statusem uprchlíka

