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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (IL 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Mesterházy Attila
(MSZP) országgyűlési képviselő .,Sikerült~e megteremteni a jogszabályi feltételeit a
diabéteszes gyerekek óvodai és iskolai ellátásának?", ,, Terveznek-e külön képzést indítani a
pedagógusok számára a diabéteszes gyerekek óvodai és iskolai ellátása érdekében?" című,
K/l 776~K/1777. számú írásbeli választ igénylő kérdéseire adott válaszomat.
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Az Ön által feltett ,, Sikerült-e megteremteni a jogszabályifeltételeit a diabéteszes gyerekek
óvodai és iskolai ellátásának?", ,, Terveznek-e külön képzést indítani a pedagógusok számára
a diabéteszes gyerekek óvodai és iskolai ellátása érdekében?" című írásbeli kérdésekre -
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából - az alábbi választ adom.

A cukorbetegségben - mint krónikus betegségben - szenvedő gyermekek óvodai és iskolai
ellátását jelenleg is több jogszabályi előírás szabályozza, segíti. A Magyarország helyi
önkormányzataíról szóló 2011. évi CLXXXIX tön;ény 13. § (1) bekezdésének 4. és 6. pontjai
alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében az óvodai ellátás mellett az egészségügyi
alapellátás, illetve az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások - ide értve az óvoda
és iskola-egészségügyi ellátást is -, a helyi önkormányzatok kötelező feladatai. A
cukorbetegség kezelése intézményi szinten is három alapvető összetevőből áll, amelyek
tekintetében a feladat és hatáskörök jól elkülöníthetőek. Eszerint:
- a megfelelő étrend: Az intézményi közétkeztetés biztosítása a fenntartó feladata, amelynek
során- a kiaétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi el6írásokról szóló 3712014. (IV
30.) EM"lvfl rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel - minden, szakorvos által
igazolt diétás étkezést igénylő személy számára biztosítani kell az állapotának megfelelő
diétás étkezést.
- inzulinkezelés: Az óvodai nevelésben részesülő cukorbeteg gyermek inzulinkezelésével
kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek megvalósítása a
fenntartó, jelen esetben az önkormányzat hatáskörében biztosítandó.
- testmozgás: Az óvodai testmozgás jogi kereteit az Óvodai nevelés országos
alapprogramjárál szóló 363/2012. (XJL 17.) Korm. rendelet, az iskolai mindennapos
testnevelés óra tartását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rögzíti.
Az iskola-egészségügyi ellátásrólszóló 26/1997. (IX 3.) NM rendelet szerint a területi védőnő
az iskola-egészségügyi ellátással összefüggő, a területi védőnői ellátásról szóló 4912004. (V.
21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatait (pl. krónikus betegek, így a cukorbeteg
gyermek, tanuló életvitelének segítése) köteles elvégezni a nevelési-oktatási intézményt ellátó
iskolaorvossal együttműködve.
A diabéteszes gyerekek ellátásával kapcsolatos témakörök oktatása az egészségügyi
szakképzés oldaláról rendezett, mivel a témakörök mind felsőfokon, mind középfokon, illetve



a graduális és posztgraduális képzések keretei között is megfelelő figyelmet kap. A
felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelrninyeiről,
valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és
kimeneti követelményeiről szóló 812013. (!. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 1812016.
(VlIL 5.) EMMI rendelet szabályozza mind a pedagógus, mind az egészségügyi felsőfokú
képzések, ezek között a védőnő képzés követelményeit, melyben a népbetegségnek számító
cukorbetegség gondozása és ellátása megfelelő hangsúlyt kap. Az egészségügyi szakemberek
számára az egészségügyről szóló 1997. évi .CLIV törvény 110. §-a továbbképzési
kötelezettséget ír elő, melynek rendszeres visszatérő témája a diabéteszes gondozás.
Összefoglalva tehát elmondható, hogy a diabéteszes gyerekek óvodai és iskolai ellátásának
szabályai, valamint a képzéshez szűkséges jogszabályi feltételek adottak. --- ~-----! ('l ái!,\,:;
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