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uLékaře.cz spouští bezplatnou Lékařskou poradnu pro
uprchlíky z Ukrajiny

uLékaře.cz se připojuje k vlně solidarity a pomáhá příchozím uprchlíkům z Ukrajiny s orientací
v českém zdravotním systému. Spouští pro ně službu v ukrajinštině a ruštině zdarma,
dostupná je na stránkách ulekare.cz/pro-ukrajinu. Cílem je pomoci lidem, kteří potřebují řešit
aktuální zdravotní problémy s lékařem, a to v jazyce, kterému rozumějí. „Spuštěním služby
chceme lidem z Ukrajiny nabídnout pomoc v tom, co umíme nejlépe. V roli průvodce najít co
nejkratší cestu k lékaři,” uvádí Barbora Korandová, provozní ředitelka uLékaře.cz. Partnery
poradny jsou společnost Daktela a Mastercard.

“Uvědomujeme si, že lidé z Ukrajiny přicházejí s minimálními prostředky. Proto často nemají např. ani
dostatečné zásoby pravidelně užívaných léků. Pro vyhledání lékaře musí překonat nejen informační,
ale i jazykovou bariéru. Mohou potřebovat také vyhledat psychologa, dětského lékaře nebo měli
plánovaný výkon, který ale kvůli válce nemohli vůbec podstoupit. S tím vším je ukrajinsky a rusky
hovořící tým naší poradny připraven pomoci,” upřesňuje Korandová.

Provoz bezplatné služby zajišťuje na 20 lékařů a zdravotníků. Přihlásili se na základě výzvy
uLékaře.cz, protože chtěli nabídnout svoji expertizu. “V České republice žiju několik let, mám praxi v
oboru a orientuju se ve zdejším zdravotnictví. Pomoci lidem z mé rodné země v této nelehké době je
pro mě naprosto přirozené a mám radost, že tuto možnost mám,” uvádí Bc. Mariya Barysh,
všeobecná sestra spolupracující se službou uLékaře.cz pro uprchlíky z Ukrajiny.

Vedle odborníků se zapojily také firmy. Dlouhodobým partnerem uLékaře.cz je společnost Mastercard.
„V rámci okamžité pomoci přišla obrovská reakce ze stran firem i občanů. Teď přichází na řadu
pomoc, která dává smysl z dlouhodobého hlediska. Sem rozhodně patří i rozšíření služby uLékaře.cz
pro lidi v nouzi, kteří budou v novém prostředí potřebovat odbornou zdravotnickou pomoc pro sebe i
své blízké, a to ve svém rodném jazyce. Velmi si cením partnerství Mastercard se službou
uLékaře.cz, smysl tohoto projektu je jednoznačný,“ říká generální ředitel společnosti Mastercard pro
Českou republiku a Slovensko Michal Čarný.

Dále nám pomohla také společnost Daktela, která zajišťuje technologické řešení linky, bez které by
spuštění služby nebylo možné. “Každý v dnešní situaci pomáhá tak, jak nejlépe umí. Naší silnou
stránkou je technologie, kterou můžeme ihned poskytnout pro dobrou věc,” říká CEO Daktely Richard
Baar.

Jak Lékařská poradna pro uprchlíky z Ukrajiny funguje?

https://app.ulekare.cz/uk/poradna/dlya-ukrayiny?dfn=ukrajina-uk&step=1


Na stránce ulekare.cz/pro-ukrajinu, která je dostupná v ukrajinštině i ruštině, lidé najdou formulář. V
něm popíšou svůj problém a doplní základní potřebné informace. Po odeslání dotazu dostanou
potvrzení o jeho přijetí a následně i odpověď lékaře. Bude-li to zapotřebí, kontaktuje je zdravotní
sestra a pomůže s vyhledáním a objednáním k lékaři. Podle kapacit a dostupnosti služba bude řešit
jednotlivé požadavky v co nejkratší době.

uLékaře.cz má 15 let ověřené praxe se zprostředkováním služby vzdáleného přístupu k lékaři. Proto
rozšiřuje své služby o další jazyky – vedle stávající češtiny, slovenštiny a angličtiny. I zde platí, že
služba nenahrazuje osobní vyšetření lékařem.

Kontakt pro média:
Táňa Lálová
E-mail: tana.lalova@ulekare.cz; 725 826 072
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