Інформація для пацієнтів хворих на розсіяний склероз, які приходять з України.
Unie ROSKA (Союз РОСКА) - це чеська компанія, яка вже 30 років допомагає пацієнтам із
розсіяним склерозом у Чехії. За своїми можливостями ми готові допомогти і людям, які
приходять з України, які хворіють на це захворювання. Ви можете зв'язатися з нами будь-коли
на www.roska.eu; roska@roska.eu. Зв'язатися з нами можете англійською, німецькою чи
російською мовами. Ми собі організуємо переклади на українськy мову.
Допомога військовим біженцям з України:
Unie ROSKA (Союз РОСКА) може допомогти вам забезпечити доступ до медичного
обслуговування, також допомогти з працевлаштуванням людей з інвалідністю або з
організацією соціальних виплат, пов'язаних з інвалідністю.
Інформація для українських пацієнтів з РС, що перебувають у Чехії (стан до 17.03.2022)
1. Власники візи для біженців мають право на такий же обсяг медичного страхування як
громадяни Чеської Республіки, вони мають такі самі права. Вони повинні пройти повну
реєстрацію та зареєструватися у медичній страховій компанії. На даний момент діє право на цю
страховку один рік. Можливість лікування - негайна.
2. Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) Чеської Республіки створило UA POINT (точки UA) для
тих, хто приходить з України, які МОЗ особисто координує. Усім дорослим, дітям та підліткам з
України буде на місці надана екстрена медична допомога та у разі підвищеного інтересу також
допомога гінекологічної та акушерської амбулаторії. Також будуть на місці надані послуги
усного перекладу. Іншим лікарням Міністерство охорони здоров'я також рекомендує створити
такі UA POINT (точки UA).
3. Перш за все Міністерство охорони здоров'я займається в основному наданням першої
медико-санітарної допомоги. Але тільки як з'явиться можливість пов'язана з персональним
достатком, МОЗ планує приділяти більше уваги також і пацієнтам, у яких хронічне
захворювання.
4. Допомога людям хворим на розсіяний склероз надається в Чеській Республіці в 15
вузькоспеціалізованих медичних центрах (центрах РС). Тільки там мають право проводити
комплексне лікування.
СПИСОК ЧЕСЬКИХ ЦЕНТРІВ РС
Центри розсіяного склерозу у факультетних лікарнях
Брно
• Neurologická klinika FN Brno Bohunice
• Neurologická klinika FN Brno U Sv. Anny
Градец Кралове
• Neurologická klinika FN Hradec Králové
Йiглава
• Neurologické oddělení nemocnice Jihlava
Оломоуц
• Neurologická klinika FN Olomouc
Острава

Jihlavská 20, 625 00 Brno
Pekařská 53, 656 91 Brno
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

•

•
•
•
•
•
•

Neurologická klinika FN Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Пардубiце
Neurologická klinika nemocnice Pardubice Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Їглава
Neurologické oddělení nemocnice Jihlava Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Пльзень
Neurologická klinika FN Plzeň
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
Прага
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2
Neurologická klinika 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5-Motol
Neurologická klinika 3. LF a NKV
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Центри розсіяного склерозу в інших лікарнях (невідомо, коли в цих лікарнях будут установлены
UA POINT (точки UA)
Ческе-Будеeвiце
• Neurologické oddělení nemocnice České Budějovice Boženy Němcové 585/54, 370
87 České Budějovice
• Прага
• Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Теплицi
• Neurologické oddělení nemocnice Teplice
Duchcovská 53, 415 28
Teplice
Злiн
• Neurologické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati Zlín
Havlíčkovo nábřeží
ом600, 762 75 Zlín
5. На даний момент (26.03.2022) пацієнтам з РС рекомендуємо звертатися по допомогу в такі
UA POINT (точки UA) у факульте.тних лікарнях, сучасністю яких є центр РС.
Попереджаємо, що не у всіх факультетних лікарнях є такий центр. Це стосується факультетської
лікарні Булівка та Центральної військової лікарні – Військова факультетська лікарня у Празі.
Як правильно діяти при відвідуванні лікаря - рекомендація Unie ROSKA (Союзa РОСКА)
• Якщо у вас є медичний висновок від вашого невролога, візьміть його із собою. Якщо ні,
складіть список ліків, які ви приймаєте.
• Для збору важливих даних та свого анамнезу можете використати анкету, яку можна знайти
на сайті Unie ROSKA https://www.roska.eu/podpora .
• Якщо у вас є можливість взяти з собою до лікаря когось, хто зможе вам перекладати, то
зробіть так. Якщо у вас такої можливості немає, то переклад може відбутися по телефону.
• Перекладачів навіть як добровольців можете знайти тут: www.pomahejukrajine.cz. Також
можете зв'язатися з гарячою лінією за телефоном 1221 або Союзом РОСКА за адресою
roska@roska.eu. Зв'язатися з нами можете англійською, німецькою чи російською мовами. Ми
собі організуємо переклади на українськy мову.
Ми будемо раді вітати Вас на відвідуванню Союзу РОСКА. Найближчим часом відбудуться ці
відвідання:
20-та Національна онлайн-конференція «Місце для якісного життя при РС» – 18 та 19 травня,
2022 року. Хочемо організувати синхронний переклад української мові.

Благодійний концерт для Союзa РОСКА - 28 травня 2022 року в Празі. Це буде формою онлайнтрансляції.

Варіанти надання допомоги на міжнародному рівні
Unie ROSKA (Союз РОСКА) у співпраці з партнерською організацією в Україні допомагає
надавати допомогу у забезпеченні необхідними ліками пацієнтам з РС в Україні. З поважних
причин допомога у цій сфері має суворий режим. Такі ліки повинні перевозитися в
контрольованих умовах, тому що тільки тоді можна гарантувати хорошу якість допомоги, яка
надається. Для деяких видів ліків (наприклад, опіатів), необхідно потрібен дозвіл на експорт.
Єдиний спосіб, яким можна переправити ліки в Україну, це через належний дистриб'юторський
ланцюжок, та й то тільки у кількостях, яки перевищують складність координації прийняття
такого подарунка у зоні бойових дій. Єдиний спосіб, як таку допомогу надати, це співпраця між
країнами через механізм на рівні Європейського Союзу, або через гуманітарні організації, які
професійно надають цей вид допомоги та мають досвід роботи у цій галузі. Відбувається це
виключно завжди лише через офіційних дистриб'юторів.
O ситуації та необхідності допомоги Unie ROSKA (Союз РОСКА) хоче ознайомити міжнародні
головні організації EMSP та MSIF. Ми зустрінемося з партнерськими організаціями пацієнтів з
Європи особисто на конференції EMNP наприкінці квітня у Мадриді, саме для того, щоб булa
наданa підтримкa з усієї Європи.
Якщо ви хочете допомогти або Вам потрібна допомога. Тут ви знайдете декілька корисних
і цікавих онлайн-ресурсів:

Постійно актуалізована інформація Міністерства охорони здоров'я із забезпечення медичної
допомоги громадянам України: https://www.mzcr.cz/category/ukrajina/
На сайті http://lekariproukrajinu.cz/ ви зможете знайти список лікарів загальної практики,
педіатрів, гінекологів та лікарів інших спеціальностей, які надають безкоштовну медичну
допомогу громадянам України, яким потрібна невідкладнa медичнa допомогa.
Ви також можете скористатися порадами з публікації «Допомога інвалідам при стихійних
лихах», що видається Міністерством внутрішніх справ. Додаткову інформацію та публікації для
завантаження можна знайти тут: https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-vydalo-priruckuasistence-lidem-s-disabilitou-pri-katastrofach.aspx
Вказівник допомоги Міністерством внутрішніх справ для України: www.nasiukrajinci.cz
Сайти для зв'язку попиту та пропозиції допомоги: www.stojimezaukrajinou.cz,
www.pomahejukrajine.cz
Людина у біді: www.clovekvtisni.cz
Харита" Чеська Республіка: www.charita.cz
Чеський Червоний Хрест: www.cck-cr.cz
Офіційна база волонтерів Міністерства внутрішніх справ Чехії для допомоги громадянам
України:

https://docs.google.com/forms/d/1LfLz_cjp1kKVTrlxodeEbwChfmhx5FhKg5U6w6nweAo/viewform?e
dit_requested=true&fbclid=

