TÁJÉKOZTATÁS
A köznevelést érintő 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet egy olyan felelősséget hárít az orvosra, amely mind
szakmailag, mind pedig jogilag teljesmértékben betarthatatlan. A rendelet orvosi oldalról súlyos hibákat
tartalmaz, amely a pandémia ideje alatt kicsúcsosodott, visszaélésekre ad lehetőséget, hozzájárul a SARSCOV-2 vírus közösségekben való terjedéséhez. A változtatás és a szülői nyilatkozat bevezetése már nem tűr
halasztást.
Az indokaim a következők:
A gyermek betegségét közvetlenül a szülő vagy a pedagógus, és nem az orvos észleli. A hiányzás első napját,
a betegség tüneteinek kezdetét tehát hitelt érdemlő módon csak ők tudják, az orvos számára az információ
a szülő bemondásából származik.
A betegség utolsó napja szakma szabálya szerint a tünetmentes, gyógyult állapot, amelyet ismét csak
kizárólag a gyermekével 24 órában együtt lévő, érte felelősséggel tartozó szülő tudhat, tehát ugyancsak a
szülő bemondásából származik.
Emellett fontos kiemelni, hogy számos gyermekkori fertőző betegség az orvosi vizsgálat ideje alatt sem
bizonyítható (hasmenés fennállás/szűnte, fejfájás, hétvégén jelentkező és szűnő betegségek, orrfolyás,
reggeli láz, szaglás- és ízérzés zavara stb).
A hétvégén vagy éjjel jelentkező tünetekről a pandémia idején sem szerez az orvos tudomást, emellett a
karantén határozatok késése, vagy kiállításának hiánya miatt nagy számban nem tartják a szoros kontaktnak
minősülő családok a karantént. Ennek oka, hogy pl. délutáni különórán igazolt COVID pozitív beteggel
történő találkozásról sem a Népegészségügyi Osztály, sem a kezelőorvos nem kap értesítést. Ugyanakkor
hatósági ellenőrzés hiányában az iskolai karanténhatározat sem fogja meg a szabálytalanságot, amely szerint
családi, baráti rendezvényekre is sor kerül ezen idő alatt.
Mindemellett, ami még veszélyesebb, hogy otthon végzett antigén gyorstesztek pozitív eredményei sem
kerülnek jelzésre sok esetben az orvos felé, különösen, ha a betegség tünetei kizárólag a hétvégére, éjszakára
korlátozódtak.
A fentiek alapján előfordulhat, hogy az orvosnak nem jelzett tünetek miatt orvosi igazolás nélkül is
visszakerül a korábban beteg gyermek közösségbe, vagy jelzés esetén azok jellegét és súlyosságát enyhítő
információkról szerzünk tudomást, vagy már tünetmentességet jeleznek azért, hogy az orvosi igazolást
megszerezzék.
A 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 51§ (1) bekezdése alapján az orvos nem arról nyilatkozik, hogy a gyermek
meggyógyult/tünetmentes, hanem a hiányzásnak kizárólag a szülő (és az iskola) által észlelt időtartamát kell,
hogy leírja.
A gyermekek orvosi igazolása nem a fertőző betegségek gyermekközösségekben való terjedését hivatott
megelőzni, különben életkortól, tanévtől, szerveződéstől függetlenül, mindig minden betegség esetén
előírás lenne.
Fontos azt is kiemelni, hogy a családok jelentős többsége a szabályokat érti és betartja, de a pandémia 4.
hulláma és a türelmetlenség miatt egyre nagyobb számban fordulnak elő visszaélések, amelyért az orvosi
pecsétünktől közokiratnak minősülő dokumentummal mi vállalunk felelősséget.
Ezt a kérdést nem lehet tovább halogatni. Amíg a szülő a saját aláírásával nem hitelesíti az általa
elmondottakat, addig kizárólag az orvos vonható felelősségre a gondviselő helyett és terjedhet szabadon az
osztályokban a SAR-COV-2 vírus.
Emiatt javasolt a szülői nyilatkozat haladéktalan bevezetése, amelyen feltüntetésre kerül az is, hogy történt
orvosi kapcsolatfelvétel. Emellett szükséges kivezetni azt a gyakorlatot, hogy a hiányzás szülő által észlelhető
időtartamát orvos igazolja. Az orvos legfeljebb a kapcsolatfelvétel/vizsgálat időpontját tudja igazolni, jól
meghatározott esetekben a közösségbe engedéshez szükséges minimum napok számát (pl. COVID-19
fertőzés, és ld. mellékelt táblázat).
Dr Tordas Dániel, országos szakfelügyelő főorvos így nyilatkozik erről:
https://eduline.hu/kozoktatas/20220401_orvosi_igazolas_helyett_szuloi_nyilatkozat?fbclid=IwAR0j1ivxpgf
aakJAffaMcux7eKrbVRA0vweXksDYz0gL8bRPaxeSBnmVctM

Több kollégához csatlakozva, tiltakozom az ellen, hogy az orvosi pecsétemmel tudtom nélkül járuljak hozzá
egy-egy közösségben a járvány terjedéséhez. Orvosi feladatom és kötelességem a járvány elleni küzdelem, a
zavartalan betegellátás, amellyel teljesmértékben szembe megy a köznevelési rendelet.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy keresem a jogi lehetőségeket, de 2022. április 19-től praxisomban
betegség miatt történő bölcsődei/óvodai/iskolai hiányzás esetén orvosi igazolás nem kerül kiállításra.
Szülői nyilatkozat
1. A gyermek neve:
2. A gyermek születési dátuma:
3. A gyermek lakcíme:
4. A gyermek anyjának neve:
5. A gyermek választott házi gyermekorvosának/háziorvosának neve, telefonos elérhetősége:
6. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy
6.1. a gyermekem …………………………………tól ………......................................ig betegség miatt hiányzott.
6.2. a gyermeken a mai napon nem észlelhetőek az alábbi tünetek: Láz, torokfájás, hányás, hasmenés,
bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés, váladékozó szembetegség, gennyes fülés orrfolyás, a gyermek tetű- és rühmentes
6.3 a gyermekem betegsége kapcsán a gyermekem kezelőorvosával történő konzultációs
kötelezettségemnek eleget tettem és tanácsait, utasításait betartottam
7. A gyermekem esetében nincs folyamatban lévő COVID-19 tesztelés: igen/nem
8. Az elmúlt 14 napban nem került szoros kontaktusba igazolt COVID-19 pozitív beteggel: igen/nem
9. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő
9.1. neve:
9.2. aláírása:
9.3. lakcíme:
9.4. telefonos elérhetősége:
10. A nyilatkozat kiállításának dátuma:
Kelt: Pannonhalma, 2022.04.19.

Dr. Balog Judit

