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Predstavenie Platformy rodičov, .o.z.

Kto sme?
Sme formalizovaná nezávislá občianska platforma rodičov, zastupujúca rodiny
s deťmi so zdravotným znevýhodnením (ZZ), formujúca sa pri prvých
poskytovateľoch včasnej intervencie na Slovensku.

Naše poslanie:
Poskytnúť rodinám detí so zdravotným znevýhodnením platformu pre
presadzovanie ich potrieb a poradenstvo vďaka autentickosti,presadzovanie ich potrieb a poradenstvo vďaka autentickosti,
profesionalite a odbornej znalosti. Poskytovať komplexné informácie a
vhodné služby pre rodiny.

Prečo sme potrební?
Na Slovensku nemajú deti so ZZ a ich rodiny zastupujúcu organizáciu.
Práva detí so ZZ a ich rodín nie sú dostatočne reflektované, chýba povedomie
v spoločnosti, vo verejnej správe, ale aj u predstaviteľov štátu o ich
každodennej realite.
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PRÁVA DIEŤAŤA
Deklarácia práv dieťaťa bola prijatá OSN 20. 9. 1959

• Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu,
postavenia, na zdravý duševný a telesný vývoj, na meno a
štátnu príslušnosť.

• Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.

• Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo
sociálnom postihnutí.

• Právo na lásku, porozumenie, starostlivosť.

• Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie, na
prednostnú ochranu a pomoc,
na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním, na
ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu
znášanlivosti, mieru a bratstva.
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Dohovor o právach dieťaťa
článok 23 týkajúci sa detí so ZZ (Postihnuté deti)

• Duševne alebo telesne postihnuté dieťa má žiť plnohodnotný a riadny 
život v podmienkach zabezpečujúcich dôstojnosť, 
podporujúcich sebadôveru a umožňujúcich aktívnu účasť dieťaťa v 
spoločnosti s poskytnutou podporou a pomocou určenou na 
zabezpečenie skutočného prístupu postihnutého dieťaťa ku vzdelaniu, zabezpečenie skutočného prístupu postihnutého dieťaťa ku vzdelaniu, 
profesionálnej príprave, zdravotnej a rehabilitačnej starostlivosti

• Podporovať výmenu príslušných informácií v oblasti preventívnej 
zdravotníckej starostlivosti a medicínskeho, psychologického a 
funkčného liečenia v prípade postihnutých detí, vrátane rozširovania a 
prístupu k informáciám týkajúcich sa metód rehabilitačnej výchovy a 
profesionálnej prípravy na to, aby signatárske štáty Dohovoru mohli 
zlepšovať svoje možnosti a znalosti a prehlbovať tak svoje skúsenosti 
v týchto oblastiach 4



PRÁVA PACIENTA
Charta práv pacientov v SR bola prijatá vládou SR 11. apríla 
2001

• Ľudské práva a slobody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

• Všeobecné práva pacientov

• Právo na informácie ako aj udeľovanie súhlasu k výkonom

• Dôvernosť 

• Liečba a starostlivosť 

– Pacient má právo využívať podporu svojej rodiny a priateľov počas
pri dodržiavaní podmienokposkytovania zdravotnej starostlivosti pri dodržiavaní podmienok

ustanovených zdravotníckym zariadením.

– Ak je do ústavnej starostlivosti prijaté dieťa mladšie ako šesť rokov,
možno s ním prijať na základe odporúčania jeho ošetrujúceho lekára aj
sprievodcu. Pri prijatí dieťaťa staršieho ako šesť rokov a dieťaťa do
skončenia povinnej školskej dochádzky možno po posúdení jeho
psychického a fyzického stavu s ním prijať na základe odporúčania jeho
ošetrujúceho lekára a so súhlasom revízneho lekára aj sprievodcu.

• Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich
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Problémy rodičov pri hospitalizácii s dieťaťom 
so ZZ

• (Ne)informovanosť rodiča ohľadne liečby a liečebných postupov
vykonávaných zdravotným personálom na dieťati

• Odmietnutie prístupu k informáciám týkajúcich sa metód rehabilitačnej,
zdravotníckej starostlivosti a medicínskeho, psychologického a
funkčného liečenia v prípade detí so ZZ

• Neprípustný spôsob oznámenia diagnózy a komunikácia rodiča a
zdravotníkov

• Chýbajúce služby pre rodiča (strava pre dojčiacu matku/rodiča,
lôžko pre sprevádzajúceho rodiča a iné)

• Nemožnosť návštev otca dieťaťa alebo príbuzných na oddelení

• Neexistujúca bezbariérovosť zariadenia
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Hospitalizácia dieťaťa s rodičom
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Nemožnosť hospitalizácie dieťaťa s rodičom

• Matkám predčasne narodených detí umiestnených na JIS-ke a/alebo  
neumožnili hospitalizáciu s dieťaťom  (BB, BA, KE, TT)

• 2-ročné dievčatko so ZZ nebolo možné hospitalizovať za doprovodu 
otca (matka musela z dôvodu opatery druhého dieťaťa zostať doma) z 
dôvodu prítomnosti inej matky s dieťaťom na izbe (BA)dôvodu prítomnosti inej matky s dieťaťom na izbe (BA)

• 10-ročný súrodenec ZZ dieťaťa s akútnym stavom nemohol byť 
hospitalizovaný s matkou (stresová pamäť matky)  (BA)

• Odmietnutie matky 15-ročného dieťaťa so ZZ na hospitalizáciu z dôvodu 
prítomnosti intaktných chlapcov na izbe, aby neboli rušení cudzou 
dospelou osobou  (KE)
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Informovanosť rodiča
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(Ne)informovanosť rodiča

• Rodičovi ZZ 2-mesačného dieťaťa a neskôr vo veku 2 rokov 
neposkytnutá informácia o dôvode nasadenia konkrétnej 
medikamentóznej liečby, nedodaný popis z odborných vyšetrení (BA)

• Rodičovi ZZ dieťaťa vo veku 4 rokov neposkytnutá informácia o dôvode 
nasadenia konkrétnej postupu liečby (KE)

• (Ne)informovanosť rodičov o diagnózach alebo o možnostiach inej 
liečby, vrátane poučenia o prvej pomoci (BA, KE)

• (Ne)informovanosť o možných postupoch liečby a existujúcom výbere 
vyšetrení (limitovaná schopnosť rozhodnutia rodiča) (KE, BA)

• Neposkytnutie rodičom možnosti genetického vyšetrenia napriek tomu, 
že prvé dieťa je ZZ (BA)
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Nárok na posúdenie iným odborníkom
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Odopretý nárok na posúdenie iným odborníkom, 
zlyhávanie komunikácie medzi lekárom a pacientom 

• Znemožňovanie konzília medzi rôznymi odbornými lekárskymi
zariadeniami a posúdenie spôsobu liečby iným odborníkom (tzv.
„second opinion“) (BA, PO)

• Od narodenia chlapčeka do 1,5 roka pri oneskorenom
psychomotorickom vývine dieťaťa a opakovane odmietnutie odborným
lekárom poskytnúť komplexnejšie vyšetrenie napriek žiadosti pediatra
(BA)
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Oznámenie diagnózy
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Necitlivý spôsob oznámenia diagnózy

• Najčastešie sa opakujúca kazuistika:

– Oznamovanie diagnóz pri narodení dieťaťa s prognózou trvalých 
následkov

• Rodičovi 2-týždňového dieťaťa s kritickou prognózou prežitia • Rodičovi 2-týždňového dieťaťa s kritickou prognózou prežitia 
nevhodne oznámená dg. matke (BA, BB)

– Prítomnosť dvoch neznámych osôb
– Absencia krízovej intervencie

• Rodičovi hneď po narodení necitlivo odobraté dieťa a následne 
oznámenie genetickej poruchy bez prítomnosti otca v prostredí 
cudzích osôb (BA)
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Služby pre hospitalizovaného rodiča 
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Zlyhávanie služieb pre hospitalizovaného rodiča 
s dieťaťom so ZZ

• Rodič 4-ročného imobilného dieťaťa so ZZ trpiaceho epilepsiou
nemohol mať v priebehu dňa posteľ, na ktorej by pohodlne vedel
nakŕmiť a prebaliť svoje dieťa, k dispozícii bola len detská postieľka
(BA)

• Dojčiaca matka mesačného dieťaťa so ZZ trpiaceho• Dojčiaca matka mesačného dieťaťa so ZZ trpiaceho
mnohonásobnými epileptickými záchvatmi nemala nárok na stravu
na oddelení (BA)

• Dieťa dlhodobo hospitalizované s kritickou prognózou prežitia, keď
stav dieťaťa zriedka dovoľoval opustenie oddelenia – zakázaný
prístup otca na oddelenie (KE, BA)
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ĎAKUJEME ZA VAŠU 
POZORNOSŤ
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Kontaktujte nás na: 
platformarodicov@gmail.com


