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8000 Székesfehérvár, Budai út 90.

Tájékoztató
a diétás (speciális) gyermekétkeztetéssel étkeztetéssel kapcsolatban
Tisztelt Szülő!
Felhívjuk a szülő(k) figyelmét, hogy a Székesfehérvári Intézményi Központ gyermekük
ellátását a csatolt írásos szülői nyilatkozat megléte esetén biztosíthatja.

diétás (speciális)

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 15. §
(1) rögzíti, hogy:
„A fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, gyermekvédelmi
szakellátást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményben
minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell
biztosítani.”
Allergének és intoleranciát okozó anyagok
A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet szerint II. melléklete szerint az
allergiát, vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek (továbbiakban: allergén) az alábbiak:
1. Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük
készült termékek, 2. Rákfélék és a belőlük készült termékek. 3. Tojás és a belőle készült termékek. 4. Hal és a belőle
készült termékek. 5. Földimogyoró és a belőle készült termékek. 6. Szójabab és a belőle készült termékek. 7. Tej és az
abból készült termékek (beleértve a laktózt). 8. Diófélék, azaz mandula (Amygdalus communisL.), mogyoró (Corylus
avellana), dió (Juglans regia), kesudió (Anacardium occidentale), pekándió (Carya illinoinensis[Wangenh.] K. Koch),
brazil dió (Bertholletia excelsa), pisztácia (Pistacia vera), makadámia vagy queenslandi dió (Macadamia ternifolia) és
a belőlük készült termékek. 9. Zeller és a belőle készült termékek. 10. Mustár és a belőle készült termékek. 11.
Szezámmag és a belőle készült termékek. 12. Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter
összkoncentrációt meghaladó mennyiségben. 13. Csillagfürt és a belőle készült termékek. 14. Puhatestűek és a belőlük
készült termékek.
A diétás étkeztetést szolgáltató cég a 1169/2011/EU rendelet II.sz. mellékletében foglalt allergiát vagy intoleranciát
okozó anyagokkal kapcsolatos, a szakorvos által előírt diétát köteles vállalni. A szakorvosi igazolásban szereplő egyéb,
a 1169/2011/EU rendeletben fel nem sorolt egyéb eliminációs igények (pl.: paradicsom, fokhagyma, zöldborsó,
narancs, csokoládé, stb.) (kötelezőn felül diéta) a diétás ellátás során nem kerülnek figyelembevételre.
Jogszabályi előírás alapján a diétás szolgáltatást szakorvosi igazolás megléte esetén lehet igényelni.
A Rendelet 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet „2. § (1) 22. szakorvos:
a) endokrinológia és anyagcsere-betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos,
b) gasztroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos,
c) diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos,
d) allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos;”
A fenti szakorvosi körön kívül eső orvosi igazolásokat (pl.: háziorvos, pulmonológus, fül-orr gégész, stb.) a
jogszabályi előírásoknak megfelelően NEM FOGADUNK EL. Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket a szakorvosi
igazolások lejáratára. Amennyiben a szakorvosi ellátási lap egyéb kontroll vizsgálatokat nem ír elő, a szakorvos
által kiadott szakellátási lapot és therápiás javaslatot egy évig tudjuk elfogadni. Ezt követően szükséges friss
igazolást beszerezni, akkor is ha egyébként az ellátottnak nincsenek panaszai, egy év elteltével ezeket is szükséges
megújítani. Amennyiben a szakorvosi ellátási lap, időközi kontroll vizsgálatokat is rögzít (pl. kontroll 6 hónap
múlva, stb.), ilyen esetekben a szakorvosi ellátási lap érvényessége a kiállítás dátuma és az előírt kontroll
időpontjának utolsó napja. Ezt követően lejárt igazolásnak minősül, így ezt is szükséges megújítani. A
szakorvosi igazolások beszerzését – a hosszú várakozási időre tekintettel (előjegyzési időponttal is kb. 3-4 hónap)
– kérjük megfelelő időben kezdje meg, hogy gyermeke diétás (speciális) ellátását folyamatosan tudjuk
biztosítani. Egyúttal tájékoztatjuk, hogy a szakorvosi igazolás lejártát követően gyermekük ELLÁTÁS
NÉLKÜL MARAD!
Kérjük szíves megértését.
Székesfehérvár, 2019. április 5.
Tisztelettel:

Vörös Csaba sk.
főigazgató

