
Оломоуцька факультетська лікарня FNOL відкриває 
UA POINT. Місце, що забезпечує первинну 
амбулаторну допомогу людям з України, працює 
у робочі дні з 7:00 до 15:00 години у такому обсязі:
• первинна медична допомога для дорослих 

(приймальне відділення - амбулаторія загальної 
практики URGENT – див. мапу),

• медична первинна допомога дітям і підліткам 
(загальна амбулаторія Дитячої клініки – 
розташована в приміщенні дитячої амбулаторії – 
див. мапу),

• акушерсько-гінекологічна амбулаторія (загальна 
амбулаторія акушерсько-гінекологічної клініки – 
див. мапу).

Орієнтацію на території лікарні FNOL полегшує 
українським пацієнтам маркування на тротуарі.

В разі виникнення скарг зі здоров‘ям, будь 
ласка, звертайтеся за тел. 588-445-633 (з 7:00 
до 15:00 години) - координатор первинної медичної 
допомоги між Обласним центром допомоги Україні 
(KACPU) та UA POINT FNOL (співробітник лікарні, який 
володіє українською та чеською мовами).

За межами зазначеного часу надається невідкладна 
медична допомога в режимі екстреної медичної 
допомоги на спеціалізованих відділеннях (URGENT, 
дитяча поліклініка, відділення оториноларингології 
та хірургії голови та шиї, очна клініка, гінекологічно-
-акушерське відділення, відділення ротової, 
щелепно-лицевої хірургії та клініка психіатрії). 

Примітка: 
Надання медичної допомоги для українських 
пацієнтів є можливе у всіх лікарнях Оломоуцького 
краю. Тому Ви можете звернутись до будь-якої 
лікарні, яка знаходиться близько Вашої адреси 
перебування.

KONTAKT
Fakultní nemocnice Olomouc 
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

 588 445 633 (з 7:00 до 15:00 години)

www.fnol.cz
www.lekariproukrajinu.cz

Умови надання медичної 
допомоги громадянам 
України в Оломоуцькій 
факультетській лікарні

План розташування  
FN Olomouc

65403
Lístek s poznámkou
Lékařská péče pro ukrajinské pacienty je zajištěna ve všech nemocničních zařízeních Olomouckého kraje. Můžete proto navštívit nemocnici nejblíže vašeho bydliště.
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ЛЕГЕНДА   
 місця для паркування
 вхід до комплексу
 цілодобова аптека 
 інформаційний центр

План розташування 
Fakultní nemocnice Olomouc

СЛУЖБА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

  для дорослих – UA Point

 для дітей

E  стоматологія

U  клініка психіатрії

C  акушерство та гінекологія 


