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Vítej v České republice
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Pokud jsi HIV pozitivní občan z Ukrajiny prchající před válkou, je tato brožura určená
právě tobě. Přijmout fakt, že jsi si se ocitl v novém prostředí a nemůžeš se vrátit domů
na Ukrajinu, není snadné a proto jsme tu pro tebe, abychom ti pomohli se tu u nás
zorientovat. Pokud v ČR žiješ již nějakou dobu a potřebuješ jen informace k léčbě v
Česku, věříme, že v této brožuře také najdeš všechny potřebné a užitečné informace.

Na následujících stránkách najdeš praktické informace týkající se tvé diagnózy i s ní
související léčbou, které ti ulehčí se zorientovat v novém prostředí. Dozvíš se
nejdůležitější informace o tom, jak si zařídit bezplatnou zdravotní péči, kde získáš
přístup k potřebným lékům či dalším zdravotnickým specialistům a dozvíš se i něco málo
o pravidlech mlčenlivosti, které musí  zdravotníci dodržovat v souvislosti s tvou
diagnózou.

Pokud bys potřeboval jakkoliv pomoct na své cestě k získání efektivní léčby, neváhej se
na nás obrátit, jsme pacientská organizace a jsme připraveni ti pomoci. Mluvíme česky,
anglicky, ukrajinsky i rusky. Kontakty na nás najdeš na konci této brožury.



Zdravotní pojištení 
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Doporučujeme ti v současné situaci pobývat na území České republiky na základě tzv.
dočasné ochrany, o které lze požádat na některém z Krajských asistenčních center
pomoci Ukrajině (KACPU). Okamžikem udělení dočasné ochrany se stáváš účastníkem
systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu
s tím, že pojistné za tebe odvádí český stát. Doklad o zdravotním pojištění tzv.
Náhradní průkaz pojištěnce VZP ČR ti bude vydán přímo v KACPU na přepážce
zdravotní pojišťovny. Mapu asistenčních si otevřeš pomocí QR kódu níže:

Druhou možností je požádat o dočasnou ochranu osobně na pracovišti OAMP
Ministerstva vnitra, kde ti pomohou situaci vyřešit individuálně - např. pokud žádáš o
udělení jiného pobytového oprávnění. Poté je nutné se osobně dostavit na jakékoli
klientské pracoviště VZP ČR (www.vzp.cz/kontakty/pobocky).

Podrobnější informace najdeš na webu Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz

Jsi válečný uprchlík z Ukrajiny a potřebuješ se léčit?

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx
https://www.vzp.cz/kontakty/pobocky
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- Náhradní průkaz pojištěnce VZP ČR měj u
sebe vždy, když půjdeš k lékaři, zajistí ti
bezplatnou péči ve stejném rozsahu jako
českému občanovi. Tuto péči ti hradí ČR.
- S tímto průkazem můžeš navštívit v zásadě
kteréhokoli poskytovatele zdravotních
služeb. 
- Nemusíš si sjednávat komerční pojištění.
- Náhradní průkaz pojištěnce VZP ČR platí
pouze v Česku.
- V případě ztráty náhradního průkazu se
obrať na nejbližší pobočku VZP nebo vyplň
webový formulář (www.vzp.cz/e-
vzp/webove-formulare)
- Více informací nalezneš na webu
pomocukrajine.vzp.cz

Pokud ti bylo přiznáno vízum, ale dosud doklad o zdravotním pojištění nemáš, můžeš si o
něj požádat prostřednictvím on-line registrace u VZP ČR (moje.vzp.cz/refugee-
insurance) nebo na Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví (www.ozp.cz/ua/), nebo se osobně dostavit na jakoukoliv pobočku VZP ČR
(www.vzp.cz/kontakty/pobocky), případně na jinou zdravotní pojišťovnu. V případě, že
potřebuješ neodkladnou péči dříve, než potvrzení získáš, doporučujeme ti prokázat se
alespoň platným cestovním dokladem a přiděleným vízem.

V případě bezvízového pobytu je nutné si sjednat cestovní zdravotní pojištění.

Jestliže si nevíš rady, potřebuješ poradit o postupu získání víza nebo zdravotního
pojištění, obrať se na nás, jsme tu pro tebe.

Užitečné a ucelené informace najdeš i na webových stránkách nasiukrajinci.cz/ua/
kde najdeš informace nejen o tom jak si vyřídit dočasnou ochranu a zdravotní
pojištění, ale i například jak a kde si vyřídit humanitární finanční příspěvek, jak si
najít práci, kde najít školku nebo školu pro své děti nebo kde najít speciální sociální
službu poskytující pomoc s péčí o seniory nebo o osoby se zdravotním postižením.

https://moje.vzp.cz/refugee-insurance
https://www.ozp.cz/ua/
https://pomocukrajine.vzp.cz/ceska-verze/
https://www.vzp.cz/kontakty/pobocky
https://szpcr.cz/o-svazu/pojistovny/


5

Pomůžeme ti i v případě, že v Česku pojištění nemáš nebo tvoje pojištění léčbu HIV
nekryje nebo ti už nevystačí léky do nejbližší návštěvy HIV centra - léčbu ti zajistíme. 

V případě, že tento zelený plastový průkaz vlastníš, ale dosud sis např. jezdil pro léky na
Ukrajinu, kam se teď nemůžeš vrátit - kontaktuj nás, pomůžeme ti se zaregistrováním
léčby tady v České republice. 

Nemáš pojištění nebo potřebuješ rychle léky?

Jestliže budeš potřebovat využít naši pomoc, budeme se tě ptát na tyto informace:

- Jakou léčbu užíváš
- Kolik dnů léčby ti ještě zůstalo
- Ve kterém městě v ČR bydlíš
- Zda již vlastníš Náhradní průkaz pojištěnce VZP ČR nebo zelený plastový průkaz

Mluvíme česky, anglicky, rusky i ukrajinsky. Kontakty na nás nalezneš na konci této
brožury.

V ČR jsi žil už před válkou?
Jestliže již v ČR nějakou dobu pobýváš, pravděpodobně vlastníš tzv. Zelený plastový
průkaz VZP. Tento průkaz je vydáván cizincům ze států mimo EU, EHP nebo ze
Švýcarska, kteří jsou na území České republiky pojištěni z důvodu výkonu práce u
zaměstnavatele se sídlem na území ČR. Pojištěnci s tímto průkazem mají nárok na
poskytnutí stejného rozsahu zdravotní péče jako čeští pojištěnci. Je ovšem potřeba dát
si pozor na dobu platnosti průkazu, která je vždy jeden rok.

Zelený průkaz pojištěnce



HIV infekce je v České republice léčena v tzv. HIV centrech. Jedná se o běžné
ambulance v některých konkrétních nemocnicích a klinikách. Pravděpodobně se budeš
léčit ambulantně, což znamená, že na vyšetření budeš pouze pravidelně docházet, aniž
bys byl hospitalizován. HIV centrum je volně přístupné, takže na jeho návštěvu
nepotřebuješ žádné zvláštní doporučení od praktického lékaře. Můžeš zavolat a
požádat o registraci a termín vyšetření. Zdravotní sestry, které ti v HIV centru
nabídnou termín návštěvy, pravděpodobně nebudou umět rusky či ukrajinsky. Pokud bys
potřeboval s objednáním pomoci, ozvi se nám. Do nejbližšího HIV centra od tvého
bydliště zavoláme a termín ti zajistíme.

Je výhodou, pokud budeš mít při své první návštěvě doporučení nebo zprávu od lékaře,
který tě léčil doma na Ukrajině, ale není to bezpodmínečně nutné. Stačí pokud alespoň
budeš vědět, kterými léky jsi se doposud léčil. Nemusíš mít strach, že se s lékařem
nedomluvíš, jsou na tyto situace připraveni a v případě potřeby mají k dispozici
tlumočníky po telefonu.

Léčba HIV je v České republice plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Jestliže se léčíš s dalšími zdravotními problémy jako např. tuberkulózou, hepatitidou, ale
i cukrovkou, vysokým krevním tlakem či jinými přidruženými onemocněními, oznam to
lékaři hned při své první návštěvě HIV centra. Buď ti sami pomůžou nebo tě odkážou k
příslušnému specialistovi na jiné oddělení např. i v rámci areálu nemocnice.

HIV centra
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Adresa

Můžeš si vybrat, které z osmi HIV center v ČR chceš navštěvovat. Jen je zapotřebí
se předem objednat. S návštěvou HIV centra neotálej. Pokud bys měl obavy, jak
bude tvá první návštěva v centru probíhat, zavolej nám. Po telefonu ti vše
vysvětlíme, do příslušného HIV centra tě objednáme, zajistíme tlumočníka a
pomůžeme ti se do centra dostat. Kontakty na nás nalezneš na konci této brožury.

KontaktOrdinační hodiny

HIV centrum Bulovka

Nemocnice na Bulovce
Budínove 67/2, 
180 81 Praha 8
Budova 7, 2. patro

Po - pá
6:30 - 14:00

Tel.: +420 266 082 629,
+420 266 082 772
E-mail: hiv@bulovka.cz
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HIV centrum Střešovice

Ústřední vojenská nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Budova E, vchod E5

Po - pá
7:30 - 15:00

Tel.: +420 973 208 255
E-mail: hiv@uvn.cz

HIV centrum Plzeň

Fakultní nemocnice Bory
Dr. Eduarda Beneše 13
305 99 Plzeň
Infekční klinika, pavilon 61 

Po - St
7:00 - 14:00
Čt - Pá
zavřeno

Tel.: +420 377 402 546,
+420 377 402 657

HIV centrum Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
Infekční klinika, buduva I

Út
7:00 - 12:00
Po dohodě i jiný den

Tel.: +420 597 374 272
volat po - pá
7:00 - 14:00

HIV centrum Brno

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
Infekční klinika, budova A a B

Po - pá
7:45 - 12:00

Tel.: +420 532 232 017,
+420 532 233 879



Adresa KontaktOrdinační hodiny

HIV centrum Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12a
400 11 Ústí nad Labem
Areál Bukov, budova I

Po telefonické
domluvě

Tel.: +420 475 682 621
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HIV centrum Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec
Králové
Sokolovská 581
500 05 Hradec Králové
Infekční klinika, Budova 6

Po telefonické
domluvě

Tel.: +420 495 832 329

HIV centrum České Budějovice

 Nemocnice České Budějovice
 Boženy Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
Infekční odd., pavilon E

Po telefonické
domluvě

Tel.: +420 387 874 656 

Během pravidelných návštěv HIV centra, které si vybereš, bude tvůj lékař sledovat tvůj
zdravotní stav, především pak výsledky krevních testů. Ze začátku mohou být kontroly
častější, ale jakmile se léčba stabilizuje, tak se pravidelná lékařská vyšetření i laboratorní
odběry zredukují na obvykle dvě návštěvy ročně. Během vyšetření máš příležitost se
zeptat na cokoli, co tě ohledně léčby HIV v ČR zajímá. Je s výhodou, pokud se ti podaří s
lékařem vybudovat vztah s oboustrannou důvěrou a nemáš obavy se mu svěřit s
čímkoliv týkajícím se tvého zdravotního stavu a dalších intimních záležitostí, např.
zvládání drog či alkoholu, sexuální orientací nebo psychické problémy. Pokud bys byl s
lékařem nespokojený, není problém si zažádat o změnu lékaře v  rámci HIV centra nebo
přejít do péče jiného HIV centra - máš na to právo.

Konkrétní rady ohledně užívání léků ti může poskytnout také lékárna, ve které si budeš
vyzvedávat své léky.



Mít zajištěné další medicínské specialisty je pro dlouhodobé udržení dobrého
zdravotního stavu stejně důležité jako mít odborníka na léčbu HIV. Většina HIV center ti
budou moci  tyto specialisty doporučit. Není tvou povinností toto doporučení využít, je
to jen nabídka. Žádný lékař by tě neměl odmítnout ošetřit, pokud mu to jeho kapacita
dovolí. Lékaři nebudou zasahovat do léčby HIV, ale budou s tebou řešit tvé ostatní
zdravotní problémy. Kontakty na jednotlivé specialisty také nalezneš na webových
stránkách lekariproukrajinu.cz/uk 

Praktický lékař 
Lékař s vámi vyplní anamnézu, projde s vámi očkování, a to
nejenom povinné a pojišťovnou hrazené vakcinace (např.
proti tetanu), ale také přeočkování u těch nepovinných. A v
případě potřeby Vám vystaví žádanku k vyšetření u dalších
specialistů. Z veřejného zdravotního pojištění máte nárok 1x
za dva roky na všeobecnou preventivní prohlídku. 

Zubní lékař 
Plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění je komplexní
vyšetření a 2x za rok preventivní prohlídky, včetně
odstranění zubního kamene a kontroly ústní hygieny.
Hrazena je také běžná péče a ošetření, např. extrakce zubů,
injekční lokální anestezie, léčba onemocnění dásní či zánětu
nervu, rentgenová vyšetření, zubní výplně (plomby) pak v
rozsahu standardu.

Gynekologie
Gynekologická prohlidka hrazená z veřejného zdravotního
pojištění zahrnuje doplnění informací o zdravotním stavu,
mikroskopické vyšetření povrchu děložního čípku,
pohmatové vyšetření pánve. Na tuto prohlídku máte nárok
1x ročně. Každá žena od 45 let má též nárok na bezplatné
screeningové mamografické vyšetření prsů v intervalu
každé 2 roky.

Další zdravotní péče
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Adiktologie
Potřebuješ-li pomoct se závislostí na drogách, případně se
zajištěním substituční léčby, podrobné informace pomoci
nalezneš na webových stránkách www.drogy-info.cz nebo
na adiktologické poradenské telefonní lince pro uživatele
drog neziskové organizace SANANIM +420 602 794 791.
Linka je dostupná v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 a je
jak v českém, tak ruském jazyce. Případně se poraď se svým
lékařem v HIV centru nebo kontaktuj nás a my ti poradíme,
kam se obrátit v závislosti na typu tvé substituční léčby.
Informační letáky zmíněných organizací s bližšími
informacemi v ukrajinštině nalezneš na QR kódech níže:
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SANANIM, z. ú.

- Příslušné organizace nikoho nehlásí na Policii za to, že
užívá drogy
- Užívání drog není v ČR trestné
- Držení malého množství drogy se hodnotí jako
přestupek
- Obchodování s drogami a držení většího množství drog
je trestným činem

 

drogy-info



Užitečné rady
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Mlčenlivost zdravotníků
Základním pravidlem ve zdravotnictví je mlčenlivost. To znamená, že informace o tvém
zdravotním stavu jsou důvěrné a nebudou sdělovány ani poskytovány k nahlédnutí
nikomu bez udělení tvého souhlasu. HIV centrum nesmí poskytovat žádné informace
ani státním organizacím či rodinným příslušníkům, pokud s tím nebudeš výslovně
souhlasit. Pravidla mlčenlivosti jsou v případě HIV onemocnění ještě mnohem přísnější
než v jiných oblastech. 

(Ne)Informování zaměstnavatele
Ať už v ČR zaměstnání máš nebo si ho budeš teprve hledat, pamatuj, že tvého
zaměstnavatele nikdo neinformuje o tvé diagnóze a ty nemáš žádnou povinnost mu o
ní sdělovat jakékoli informace. Záleží pouze na tobě, zda-li mu tuto důvěrnou informaci
sdělíš sám či ne. Na základě platné legislativy v ČR je nelegální diskriminovat
zaměstnance či uchazeče o zaměstnání kvůli jeho HIV onemocnění.

Může udělení víza ovlivnit tvá diagnóza?
Nemůže! Provedení HIV testu není zapotřebí pro udělení víza a nikdo ho nesmí provést
bez tvého souhlasu. Nejen že tvá diagnóza nemá v ČR vliv na udělení víza, ale to samé
platí i pro povolení k pobytu či azylu.



Program Buddy
V rámci progranu Buddy ti zajistíme
doprovood do HIV centra, případně zajistíme
setkání s člověkem, který je také HIV pozitivní
a může ti předat své zkušenosti.

Azylový dům
Naše služba azylového domu a ubytovny
nabízí možnost dočasného ubytování
ukrajinským osobám žijícím s HIV a jejich
rodinným příslušníkům. Naše ubytovací
zařízení se nachází v Praze.

Kontakt +
Potřebuješ-li psychoterapeutickou či právní
podporu, využij naší ambulantní poradenskou
a terapeutickou sociální službu Kontakt+.
Naše psychoterapeutka se jmenuje Xenie a
je ukrajinského původu.

Naše organizace ti kromě zajištění pomoci s tlumočením, prípadně zajištění léčby,
nabízí i další služby:
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Naše služby 



Jsme tu pro tebe!

Kontakt
na nás

ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, Z.S.
Malého 282/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

ivan.pop@aids-pomoc.cz
www.aids-pomoc.cz
www.hiv-komunita.cz

+420 720 956 544
(linka je dostupná v pracovních dnech od 12:00 do 17:00
a v sobotu od 9:00 do 15:00)
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Kontakty



Další
užitečné
kontakty

https://www.nasiukrajinci.cz/ua/
https://www.lekariproukrajinu.cz/uk

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
https://pomocukrajine.vzp.cz/
+420 226 201 221 - volba č. 8

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
https://www.mvcr.cz/
+420 974 801 802

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
https://www.mzcr.cz/
+420226201221 – volba č. 2 
(linka je dostupná denně od 8:00 do 19:00)

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY
A ZÁVISLOSTI
https://www.drogy-info.cz/

SANANIM Z.Ú.
+420 602 794 791
(linka je dostupná denně od 9:00 do 13:00)

Pozn.: 
Veškeré zde v kotaktech uvedené telefonní linky jsou
dostupné v českém, ruském, případně ukrajinském
jazyce.
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Brožura ve formátu pdf ke stažení na webových stránkách 
www.hiv-komunita.cz/ukrayina.html


