
 

Ambulantní zdravotní péče a sociální poradenství s bezplatným poskytováním léků pro osoby 
bez pojištění 

 

„ Žijete v Rakousku, nejste zdravotně pojištěni a potřebujete zdravotní péči?“  

 

Pokud NEMÁTE zdravotní pojištění, dostane se Vám u AmberMed:  

1. ambulantní zdravotní péče (všeobecné lékařství)  
2. léků 
3. sociálního poradenství  

Ordinační hodiny všeobecného lékařství (pouze po dohodnutí termínu):  

pondělí 13:30-16:00 
úterý 08:30- 11:00 
středa 13:30-16:00 
čtvrtek 08:30-11:00 
pátek zavřeno 

Není-li k dispozici tlumočník pro daný jazyk, doporučujeme Vám, abyste si zajistili vlastního 
tlumočníka pro zlepšení komunikace o léčebných možnostech.  

Ordinace pro děti a mladistvé: pondělí 10:00 - 11:00 (pouze po dohodě) 

Návštěva odborného lékaře je možná jen v předem dohodnutém termínu a s žádankou, 
kterou Vám vystaví všeobecní lékaři z AmberMed nebo jiné partnerské organizace (např. 
Charity (Caritas), Červeného kříže (Rotes Kreuz) atd.): 

• oční lékařství 
• chirurgie  
• kožní (dermatologie) 
• gynekologie a porodnictví  
• ORL – ušní, nosní, krční  
• interní lékařství (angiologie, diabetologie, hepatologie, kardiologie, revmatologie)  
• neurologie  
• ortopedie  
• psychiatrie  
• urologie  
• Nabízíme pohovory, které mohou přinést odlehčení psychické zátěže (podle 

dostupnosti dobrovolného psychoterapeuta a odpovídajícího tlumočníka). 
• fyzioterapie  
• Vystavujeme žádanky do diagnostických center a laboratoří. 



 
 
Otvírací doby výdejny bezplatných léků: 
 
pondělí 14:00 – 17:00 
úterý zavřeno 
středa 14:00 – 17:00 
čtvrtek 09:30 – 12:30 
pátek zavřeno 

 
Výdej léků probíhá výhradně: 
 

• v otvíracích dobách výdejny léků 
• lékárníkem ve službě 
• nejvýš pro měsíční potřebu 
• s platným receptem (platí měsíc od data vystavení) 

 
Případně vzniklé náklady za léky, které nejsou dostupné, nepřebíráme. 
 
 
Sociální poradenství pouze po dohodě: 
 
- zodpovězení dotazů k možnosti zdravotního pojištění a/nebo existenčního zajištění 
 
- informace k nabídkám nouzového zaopatření (jídlem, oděvem, noclehem, atd.) 
 
- informace o specializovaných poradnách zaměřených na problematiku  
vykořisťování a násilí, a o poradnách, které hájí zájmy dětí a mládeže 
 
- zprostředkování dalším organizacím a/nebo k sociální podpoře 
 
- podpora při řešení finančních problémů 
 
  Pomůžeme Vám vytvořit splátkové dohody za náklady vzniklé za zdravotní péči. 
 
- pomoc při opatřování bezplatných nebo nezbytných cenově výhodných zdravotních 
pomůcek (brýlí, obvazů, atd.) 
 
- navrhnutí možných životních perspektiv 
 
- pomoc v krizových situacích 
 
 
Tlumočníky, rodinné příslušníky a další důvěryhodné osoby (vyjma dětí do 15 let) přizveme 
podle potřeby.  
 
 
Die tschechische Übersetzung entstand im Rahmen der Lehrveranstaltung 
„Translatorische Methodik: Übersetzen Tschechisch“ am Zentrum für 
Translationswissenschaft unter Beteiligung folgender Studierender: Christine Dobler, 
Adam Hamara, Helena Jírová, Natalie Riede, Jan Spacek, Eduard Vokel und Nikol 
Zelinkova. 
 

 


