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uLékaře.cz запускає безкоштовний медичний
консультаційний центр для біженців з України

uLékaře.cz приєднується до хвилі солідарності та допомагає біженцям, які приїжджають з
України, зорієнтуватися в чеській системі охорони здоров’я. Їм надається безкоштовна
послуга українською та російською мовами. Ознайомитись з нею можна на сторінці
вебсайту ulekare.cz/dlya-ukrayiny. Мета – допомогти людям, яким потрібно вирішити
поточні проблеми зі здоров’ям у лікаря зрозумілою їм мовою. „Запускаючи службу, ми
хочемо запропонувати жителям України допомогти в тому, що ми вміємо робити
найкраще. Виконуючи роль гіда - знайти найкоротший шлях до лікаря,” – зазначає
Барбора Корандова, операційний директор uLékaře.cz.

“Ми усвідомлюємо, що українці прибувають з мінімальними ресурсами. Тому вони часто
навіть не мають достатніх запасів регулярно вживаних лікарських препаратів. Щоб знайти
лікаря, їм необхідно подолати не лише інформаційний, але й мовний бар’єр. Наприклад, їм
також може знадобитися консультація психолога, педіатра або ж планова операція, яку не
вдалося провести через війну. З усім цим готова допомогти українсько- та російськомовна
команда,” – пояснює Корандова.

Функціонування безкоштовної послуги забезпечують 20 лікарів та медпрацівників. Вони подали
заявку на запит uLékaře.cz, оскільки хотіли запропонувати свою допомогу. “Я живу в Чехії кілька
років, маю досвід роботи, я також знайома з місцевою системою охорони здоров’я.
Допомагати людям із моєї рідної країни у ці важкі часи для мене цілком природно, і я тішуся,
що маю таку можливість,” – розповідає Марія Бариш, медична сестра загального
профілю, яка співпрацює зі службою uLékaře.cz для біженців з України.

Окрім фахівців до нас приєдналися також партнери. Разом з постійним партнером Mastercard,
розраховуємо на організацію Daktela, яка надає нам технологічну підтримку, та без якої запуск
сервісу був би неможливим. “В цей час кожний допомагає відповідно до своїх можливостей. В
нашому розпорядженні є технологія, яку ми можемо надати на добру справу“, – заявляє
Головний виконавчий Директор Daktely Річард Баар.

“Неймовірна підтримка фірм та громадян була першою хвилею допомоги. Тепер надійшла
черга реальної довгострокової допомоги, якою, без сумніву, є запуск платформи uLékaře.cz ,
для людей в скрутній ситуації, які за нових обставин потребуватимуть лікарську допомогу
для себе та своїх близьких на рідній мові. Я пишаюся співпрацею Mastercard з платформою
uLékaře.cz , позиція якої є чіткою“, – Генеральний представник компанії Mastercard в Чеській
Республіці та Словенії Міхал Чарний.

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


Як працює служба для біженців з України?
Ви можете знайти бланк на вебсайті ulekare.cz/dlya-ukrayiny, доступний українською та
російською мовами. У ньому ви опишете свою проблему та заповните основну необхідну
інформацію. Після відправлення запиту ви отримаєте підтвердження його отримання, а згодом і
відповідь лікаря. У разі потреби з вами зв’яжеться медсестра та допоможе знайти лікаря.
Залежно від потужності та доступності, служба намагатиметься якнайшвидше задовольнити
індивідуальні вимоги.

uLékaře.cz має 15-річний перевірений досвід організації віддаленого доступу до лікарів. Тому до
чеської, словацької та англійської ми додаємо й інші мови, таким чином розширюючи свій
спектр послуг. Варто пам’ятати, що послуга не замінює особистий прийом у лікаря.
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