Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Roškotova 1225/1,
140 21 Praha 4

V Praze dne xxx
Žádost o zajištění zdravotní péče při porodu v domácnosti

Vážená paní, vážený pane,
jsem těhotná žena, termín porodu třetího dítěte mám xxx, bydlím v xxx a jsem pojištěnkou
OZP. V těhotenství bych chtěla využít péči porodní asistentky a následnou asistencí při
domácím porodu. Jsem přesvědčená, že jsem pečlivě zvážila všechny okolnosti, jsem zcela
zdravá, všechna dosavadní těhotenská vyšetření v pořádku. Oba předcházející porody
proběhly bez komplikací. Samozřejmě mám v úmyslu vhodnost své volby zkonzultovat
s porodní asistentkou, která mě vyšetří.
Porodní asistentka je dle legislativy EU i předpisů ČR plně kompetentní zdravotnický
pracovník k samostatnému vedení fyziologických porodů a poporodní péči o ženu i
novorozence. Zároveň dle Evropského soudu pro lidská práva je součástí práva na soukromý
život žen zvolit si svobodně místo porodu. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou
zdravotní pojišťovny povinny zajistit svým pojištěncům dostupnou zdravotní péči s cílem
zachovat nebo zlepšit jejich zdravotní stav a též akutní zdravotní péči, mezi kterou
nepochybně patří i péče v souvislosti s porodem. Podle antidiskriminačního zákona je
zakázána diskriminace v přístupu ke zdravotní péči a k sociálním výhodám, mezi které
nepochybně patří i úhrada péče z veřejného zdravotního pojištění, na základě víry a světového
názoru příjemce péče. Do oblasti světového názoru spadá i osobní životní filosofie uplatněná
při volbě místa porodu.
S ohledem na výše uvedené žádám, abyste mi jako moje zdravotní pojišťovna zajistili péči
porodní asistentky při porodu v domácnosti, a to buď prostřednictvím svého smluvního
zdravotnického zařízení, které obvykle poskytuje ústavní formu porodní péče, anebo
zprostředkováním péče samostatnou porodní asistentkou.
Věřím, že se podaří nalézt řešení výhodné pro obě strany, neboť pojišťovna nepochybně
zajištěním péče mimo nemocnici bez nutnosti hospitalizace, což je péče standardní např.
v Německu či Rakousku, ušetří finanční prostředky.
Předem děkuji za rychlou odpověď.
S pozdravem
xxx
nar. xxx
bytem xxx

