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Влада Републике Српске
Министарство здравља и социјалне заштите
Н/р министра, др Драган Богданић

Предмет: Остваривање права на здравствену заштиту дјеце без родитељског старања
збринуте изван Републике Српске

Поштовани,
У вези са збрињавањем дјеце без родитељског старања изван Републике Српске,
Институција је ресорном министарству дана 17.07.2015. године доставила Препоруку
број: 917-5-УП/15 како би ово питање на адекватан начин било и Законом уређено.
У вези са збрињавањем дјеце изван Републике Српске, пријавом коју је Институција
примила 15.09.2016. године, указује се и на сљедеће:
Дјечак је рођен 2005. године, а када је имао 7 година, рјешењем Центра за социјални
рад Брод збринут је у дјечијем селу у Сарајеву, јер је отац отишао у Њемачку да ради,
а мајка га је напустила. Отац се врло ријетко јавља, мајка је недавно умрла, дјечак
сада иде у 3. разред основне школе у Сарајеву. Због животних траума које је имао,
дјечак се, према налазу клиничког психолога, упућује на психотерапије једном
седмично, а предлажу се и консултације дјечијег неуролога и психијатра. Без обзира
што ту услугу дијете има у Сарајеву, он се упућује у Фочу. Разлог за то је да дијете
нема здравствену заштиту у Федерацији, јер је осигураник општине у којој је рођен и
здравствену заштиту остварује у Републици Српској. Према пријави коју је Институција
запримила од љекара ово није једини случај.
Није у питању само финансијски моменат, већ чињеница да дијете треба да путује и
малтретира се да би остварио здравствену заштиту, да изостаје из школе, да то
изискује додатна финансијска средства, а у установу је збринут рјешењем Центра за
социјални рад који у процјени најбољег облика за збрињавање дјетета, поред бројних
других околности, мора имати у виду и питање здравствене заштите дјетета.
Збрињавање дјетета изван Републике Српске у условима да на овај начин остварује
здравствену заштиту - да путује у Републику Српску да би се ту лијечио, доводи у
питање најбољи интерес дјетета без родитељског старања и његово право на најбоље
могуће услове у установи у којој је збринут.

С обзиром да се проблем не односи на појединачан случај и да тражи адекватну
реакцију система за сву дјецу која се налазе у истој ситуацији, Омбудсман за дјецу, у
складу са овлаштењима утврђеним чланом 9. Закона о Омбудсману за дјецу,
предлаже Министарству здравља и социјалне заштите
да одмах предузме потребне мјере и активности ради отклањања ситуација које
доводе до повреде права и интереса дјеце - провјером података у свим центрима за
социјални рад који су збринули дјецу изван Републике Српске, да ли и под којим
условима остварују здравствену заштиту, на начин да дјеца остварују право на
здравствену заштиту у локалној заједници у којој су збринути, те да
у року од 30 дана обавијести Институцију о мјерама које су предузели.
С поштовањем,
Омбудсман за дјецу
др Нада Граховац
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