Zdravotní pojištění
Když se v rodině narodí dítě, musí
být dle zákona č. 48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním pojištění, pojištěn.
Pokud
rodiče
nezvolí
jinou,
je
automaticky evidován v té pojišťovně,
kde je pojištěna matka. Změnu pojišťovny
provádí za osoby nezletilé jejich zákonný
zástupce, přičemž zdravotní pojišťovnu
lze změnit jednou za 12 měsíců, a to
vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí.
Preventivní a základní léčebná péče
je hrazena zdravotními pojišťovnami, na
které si platí všichni občané našeho
státu, a to dle výše svých příjmů. Za děti
a důchodce platí zdravotní pojištění stát.
K lékaři musíme mít vždy kartičku
pojišťovny.

Zdravotní politika nemocnice naplňuje
hlavní principy péče o zdraví dětí a
vzdělává zákonné zástupce i děti v těchto
oblastech:
 věnovat pozornost zdravé výživě (vitaminy, vláknina a stopové prvky),
 pečovat o dostatečnou dobu spánku,
 zvyšovat odolnost proti nemocem
zdravým životním stylem /dostatek
pohybu, otužování/,
 vychovávat
dítě
v
hygienicky
nezávadném prostředí,
 vyvarovat se esových situací v
rodině, kouření, drog a alkoholu,
 zabezpečit povinná očkování.

Očkování dítěte
/V současnosti je obecná povinnost
nechat očkovat své děti stanovena
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, a vyhláškou č. 537/2006
Sb., o očkování proti infekčním nemocem.
Pravidelná očkování děti jsou nařízena proti
záškrtu, tetanu, černému kašli, obrně,
hepatitidě B, haemophilu influenzae
typu B, spalničkám, zarděnkám a
příušnicím.
Zákonnou výjimkou, kdy lze neočkovat,
je zdravotní kontraindikace u dítěte a
prokázaná imunita proti nemoci. Jiné
výhrady nelze uplatnit. Za nesplnění
očkováni ve lhůtě odpovídají rodiče a
každému z nich hrozí pokuta za přestupek
až do výše 10.000 Kč a navíc se

neočkované děti nesmí zapojit do
kolektivních zařízení dle zákona.
Vycházíme z Úmluvy o právech
dítěte, kde se v čl.1, odst. 3 praví:
"Zájem dítěte musí být předním
hlediskem při jakékoli činnosti
týkající se dětí, ať už uskutečňované
veřejnými
nebo
soukromými
zařízeními sociální péče, správními
nebo zákonodárnými orgány." Dítě
není majetkem státu, ale ani
majetkem rodičů. Je to samostatná
bytost nadaná nezcizitelnými právy.
Jedním z nich je právo na zdraví (čl. 24
Úmluvy). Protože za plnění Úmluvy
odpovídá stát, je proto jak nemocnice,
tak i zákonný zástupce povinni toto
právo dítěte zajistit.
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Ambulantní lékařská péče o dítě
Při rozhodování o zdravotní péči a
zákrocích týkajících se dětí dává české
právo přednost rodičům jako zákonným
zástupcům, příp. nezletilému dítěti, je-li
schopno samostatně rozhodnout. Ve
výjimečných případech, kdy vyvstane
potřeba
neodkladného
lékařského
zákroku k záchraně zdraví či života dítěte,
jsou však lékaři povinni v zájmu dítěte
jednat i bez souhlasu rodičů, příp. zcela
proti jejich vůli.
Pokud se lékaři a rodiče neshodnou na
zákroku, který snese odklad minimálně 24
hodin, je nutné vyčkat rozhodnutí soudu
(předběžného opatření). Ten případně
omezí rodičovskou zodpovědnost ve
vztahu ke konkrétním okolnostem a předá
dítě do péče zdravotnického zařízení.
Ústavní
soud
rozhodl
o
obecné
přípustnosti zásahu do rodičovských práv
z důvodu ochrany zdraví a života
nezletilého dítěte, zejména když rodiče
odmítají životně důležitou léčbu nezletilého
z náboženských nebo jiných důvodů.
Zákon
o
umělém
přerušení
těhotenství
výslovně
umožňuje
zdravotnickému zařízení provést interrupci
ženě ve věku od 16 – 18 let pouze na její
žádost s tím, že je povinno o provedení
zákroku následně informovat zákonného
zástupce.

Rodiče mají právo, nikoliv ale povinnost,
zvolit svému dítěti pediatra, právo na
přístup k jeho zdravotnické dokumentaci a
nepřetržitý kontakt se svým
hospitalizovaným dítětem.
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Použité materiály:
Informační portál GEMA, z.s. - podpora zdraví
seniorů, rozvoj gerontologie, geriatrie
a kvality péče o chronicky nemocné
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