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САОПШТЕЊЕ
Републички Заштитник грађана је 26. јуна 2012.г. утврдио да Републички фонд
за здравствено осигурање крши права деце на здравствену заштиту када одбија да им
овери здравствену књижицу зато што послодавац њиховим родитељима не уплаћује
доприносе. У том смислу донета је препорука да се деци призна статус лица која не
остварују право из обавезног здравственог осигурања, те да им се без одлагања овери
здравствена књижица.
Наиме, према Закону о здравственој заштити, дете може постати осигураник по
два основа: као члан породице осигураника или као припадник осетљиве друштвене
групе.
Заштитник грађана је препоручио РФЗО да се активира алтернативни начин
осигурања, односно да се деци оверавају здравствене књижице, не као члановима
породице осигураника већ као члановима осетљиве групе, о чему Фонд треба да
посаветује родитеље да децу осигурају по овом основу.
Према чл. 11 Закона о здравственој заштити, друштвена брига за здравље људи
на територији Републике Србије остварује се обезбеђивањем обавезне здравствене
заштите, између осталих, и деци до навршених 18 година живота, школској деци и
студентима до краја прописаног школовања, а најкасније до 26 година живота .
У складу са Уставом РС и Конвенцијом о правима детета, коју је наша држава
ратификовала, свако дете има право на највиши могући стандард у смислу здравствене
бриге и медицинске заштите. Не може ово право детета да зависи од неодговорних
послодаваца који њиховим родитељима, преко којих су осигурани, не уплаћују
доприносе, а све док надлежни дрзавни органи не обезбеде финансијску дисциплину и
доведу у ред обвезнике плаћања ових доприноса, дрзава је дужна да непосредно сноси
и трошкове остваривања овог права.
Практично, здравствене установе су у обавези да пруже потпуну здравствену
заштиту деци, без обзира да ли им је оверена здравствена књижица , а средства за тај
вид се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, којим су , између
осталих, обухваћена деца до 18 година и школска деца и студенти до краја школовања
а најкасније до 26 година живота. Обзиром да домови здравља и здравствене установе
инсистирају на овереној здравственој књижици, РФЗО је у обавези да овој групацији
оверава здравствене књижице, а по основу припадности осетљивој друштвеној групи
Фонд има рок од 15 дана да обавести Заштитника градјана РС о поступању по
наведеној препоруци, а Фонд се, с тим у вези, обратио Министарству здравља тражећи
инструкције како да ову препоруку спроведу.
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