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ORDINACE
Ordinace praktického lékaře se 
nachází v centru města Olomouce  
v objektu Charity Olomouc na Wurmově 
ulici č. 5. Nedaleko je zastávka U Dómu 
tramvaje č. 2, 4 a 6.

ORDINACE  PRAKTICKÉHO  LÉKAŘE  PRO  LIDI  BEZ  DOMOVA 

Adresa | Wurmova 5 | 771 11 Olomouc

Telefon | +420 739 344 039

Email | ord@olomouc.charita.cz 

Druh služby | Ordinace praktického lékaře pro dospělé | 160/1992 Sb., 

o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 

CHARITA OLOMOUC
Wurmova 5
771 11 Olomouc

+420 585 221 127
info@olomouc.charita.cz

IČ: 44936427 | DIČ: CZ44936427

Komerční banka a.s. Olomouc
č.ú. 1221443811/0100

Fotografie klientů byly použity s jejich souhlasem.

ORDINACE 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

PRO LIDI BEZ DOMOVA

www.olomouc.charita.cz

+420 585 754 582
sth@olomouc.charita.cz

+420 585 313 897
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+420 585 203 101
smp@olomouc.charita.cz

+420 583 033 456
sld@olomouc.charita.cz

+420 739 246 035
skp@olomouc.charita.cz



P osláním ordinace je  poskytování
zdravotnické péče lidem bez domova  

a v nouzi jak při akutních potížích, tak 
s  možnost í  regis t race  a  t r valé  péče 
praktického lékaře pro dospělé. 

zajistit zdravotní péči lidem bez domova a v nouzi
předcházet vzniku vážných onemocnění v důsledku života uživatelů 
v nevyhovujícím prostředí
bránit šíření infekčních a parazitárních onemocnění
posílit návyky u pacientů-uživatelů v péči o své zdraví a hygienu
zajistit dobrou spolupráci mezi zdravotnickými subjekty
omezit zneužívání rychlé záchranné služby či pohotovostních 
služeb

Naše cíle:

Zásady poskytování služeb:

Kritéria ošetření:

Služba nebude poskytnuta:

Doplňující služby:

Doplatky za léky:

služba je určena lidem bez domova a v nouzi starším 18 let 
v akutních případech může být ošetřena i osoba mladší

nahlášení se na služebně Azylového domu Samaritán nebo na 
Denním centru Střediska Samaritán pro lidi bez domova 
pacient není pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek a je čistý 
(lze použít sprchu ordinace) 
pacient potřebující akutní ošetření nemusí být občanem ČR 
neodkladné pomoci se dostane i těm, kteří nejsou pacienty tohoto 
lékaře či si nehradí zdravotní pojištění

lidem, kteří jsou jakkoli agresivní
lidem, kteří přicházejí pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných 
látek a nemají akutní zdravotní potíže
lidem, kteří porušují pravidla střediska

v případě potřeby mohou pacienti využít hygienické zařízení 
a ve spolupráci s Denním centrem získat ošacení

pacienti, kteří jsou v hmotné nouzi a nemají finanční prostředky na 
předepsané léky, se mohou obrátit na pracovníky Nízkoprahového 
denního centra a získat osvobození od poplatků i doplatků, které 
lze uplatnit pouze v Lékárně sv. Gorazda (Masarykova 4)

Ordinační doba lékaře
Pondělí 8:00 – 12:00
Úterý 12:00 – 16:00
Středa 8:00 – 12:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00
Pátek 8:00 – 10:00


