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VFN otevře ordinaci praktického lékaře pro Ukrajince 
 
Ordinaci praktického lékaře pro Ukrajince, kteří do ČR uprchli před válkou, otevře Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze (VFN). Od středy 4. května 2022 bude v provozu v rámci Centra primární péče ve 
Fakultní poliklinice na Karlově náměstí. 
 
Zdravotní služby praktického lékaře budou moci využívat pacienti z Ukrajiny s vízem strpění či 
pracovním vízem, s uzavřeným českým zdravotním pojištěním a adresou pobytu. Ordinace praktika je 
určena jen dospělým pacientům od 18 let. Dětem, těhotným ženám a pacientům s akutními potížemi 
nadále slouží UA POINTY. Ve VFN je najdete na Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu, 
Společném příjmu interně nemocných (SPIN), I. chirurgické klinice a Gynekologicko-porodnické klinice 
(porodnice U Apolináře).  
Ordinace praktického lékaře bude k dispozici ve Fakultní poliklinice na Karlově náměstí, a to v budově 
A (střední schodiště) ve 3. patře. Pacienti zde mohou využít standardní služby praktického lékaře, jako 
jsou například preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, diagnostická péče, pracovně lékařské 
prohlídky, posudky o zdravotní způsobilosti či ambulantní péče u běžných nachlazení. Lékaři zde budou 
ordinovat třikrát týdně bez předchozího objednání a na místě bude buď ukrajinsky hovořící lékař nebo 
tlumočník.  
 
Ordinační hodiny: 
Středa 10.00 – 15.30 hod. 
Čtvrtek 7.30 – 12.00 hod. 
Pátek 7.30 – 14.00 hod. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) patří mezi největší nemocnice v ČR. Poskytuje základní, specializovanou, a zvláště 

specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. 

Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých 

 přípravků. Je zároveň hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a největším výzkumným 

medicínským pracovištěm v ČR. 
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O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními 

studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, 

specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů 
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Pro další informace: 

Mgr. Marie Heřmánková, tisková mluvčí VFN v Praze, e-mail: marie.hermankova@vfn.cz,  

tel.: 224 962 074 
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