Informace pro rodičky z Ukrajiny s vízem strpění v rámci ozbrojeného konfliktu na Ukrajině

1) Rodička musí předložit pas, vízum strpění udělené Českou republikou a doklad vydaný českou
zdravotní pojišťovnou k nároku na hrazenou zdravotní péči (pokud nějaký z těchto dokumentů
nemá, je nutné tuto informaci sdělit zdravotnímu personálu a budeme takový případ řešit
individuálně).

2) Rodička musí vyplnit čestné prohlášení a dohodu o jméně pro následnou administraci rodného
listu dítěte na příslušné matrice městského úřadu. Tyto dokumenty jí dají k dispozici
na gynekologicko-porodnickém oddělení.

3) Po propuštění z hospitalizace si musí rodička jít vyzvednout rodný list dítěte na matriku
městského úřadu Vsetín. Upozorňujeme, že doporučujeme absolvovat návštěvu s tlumočníkem.

4) S tímto rodným listem je potřeba se nejpozději do 60 dní od narození dítěte dostavit na KACPU
Zlín i s novorozencem, kde bude dítěti vystaveno vízum strpění a dokument zdravotní pojišťovny
k hrazenému zdravotnímu pojištění (dítě je na místě příslušným úřadem foceno, proto je nutná
fyzická přítomnost dítěte, informujte dobrovolníky v KACPU, že je s vámi novorozenec, měli by vás
odbavit přednostně). Doporučujeme však tuto návštěvu absolvovat co nejdříve, aby dítě mohlo být
přijato k následné péči i u praktických lékařů.

5) Dokument zdravotní pojišťovny o pojištění dítěte prosím naskenujte a pošlete na email:
olajosova@nemocnice-vs.cz nebo pošlete poštou kopii dokumentu (obálku se známkou rodička
obdrží na oddělení). Pokud není možná ani jedna varianta, volejte prosím telefon: 571 818 114,
kde se vás doptáme na informace uvedené na dokladu pojištění.

Předem děkujeme za spolupráci a přejeme hodně zdraví.

Ing. Barbora Zientek
vedoucí oddělení zdravotních pojišťoven
Vsetínská nemocnice a.s.

Інформація для майбутніх матерів з України, які планують народжувати у Всетінській лікарні
зі спеціальною довгостроковою візою в рамці збройного конфлікту в Україні
1) Матері необхідно надати закордонний паспорт зі спеціальною довгострокою візою
виданою Чеською Республікою а також документ виданий Чеською медичною страховою
компанією про те, що вона має право отримувати безкоштовну медичну допомогу (якщо
жодного з цих документів немає, цю інформацію необхідно одразу повідомити медперсоналу,
такий випадок буде розглядатись індивідуально).
2) Матері необхідно заповнити письмове свідчення та угоду на ім’я для подальшого введення
свідоцтва про народження дитини у відповідному РАГСі міської адміністрації. Матері ці
документи нададуть в гінекологічно-акушерському відділенні.
3) Після виписки з лікарні мати повинна забрати свідоцтво про народження дитини у
Всетінській міській адміністрації. Ми рекомендуємо відвідати міську адміністрацію з
перекладачем.
4) З цим свідоцтвом про народження необхідно не пізніше 60 днів з дня народження дитини
прибути до KACPU ( Регіональний центр допомоги Україні ) в Зліні з новонародженим, де дитині
видадуть спеціальну довгострокову візу та документ медичної страхової компанії
безкоштовного медичного страхування дитини ( дитина фотографується на місці компетентним
органом, тому фізична присутність дитини необхідна, повідомте волонтерів KACPU, що
новонароджений з вами, вони повинні вас прийняти першочергово). Однак ми рекомендуємо
вам завершити цей візит якомога швидше, щоб дитина могла бути прийнята для подальшого
спостереження у сімейного лікаря.
5) Відскануйте будь ласка документ медичної страхової компанії про страхування дитини та
надішліть його на електронну адресу: olajosova@nemocnice-vs.cz або відправте копію
документа поштою (мама отримає конверт з маркою на відділенні). Якщо жоден з варіантів
неможливий, зателефонуйте будь ласка за номером: 571 818 114, де ми попросимо вас надати
інформацію, зазначену в страховому документі.
Наперед дякуємо за співпрацю та бажаємо міцного здоров’я.
Ing. Barbora Zientek
начальник відділу медичного страхування

