KÖZLEMÉNY
a Diákolimpián részt vevő sportolók orvosi alkalmassági igazolásáról

Tájékoztatjuk a Diákolimpián részt vevő iskolákat, intézményvezetőket az érintett
pedagógusokat, a diáksportolókat és szüleiket, hogy – a Versenyszabályzat szerint − az országos
tanulmányi és tehetséggondozó versenyen a 2017/2018. tanévben a nevezésnek és a
versenyeken való részvételnek nem feltétele, hogy a tanulók orvosi igazolással rendelkezzenek.
Az elmúlt tanévek során a Magyar Diáksport Szövetség számos megkeresést kapott
iskolaorvosoktól, háziorvosoktól és házi gyermekorvosoktól, melyekben az orvosi igazolás
kiállításának alapjául szolgáló protokollról, így különösen a vizsgálatok időpontjáról,
gyakoriságáról és azok tartalmáról érdeklődtek.
Mivel a jelenleg hatályos jogszabályi környezet nem határozza meg ezezeket a körülményeket,
így különösen a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII.
13.) Korm. rendelet szerint a sportegészségügyi ellenőrzés hatálya nem terjed ki a
diáksportversenyekre, az MDSZ egyeztetést kezdeményezett a szakmailag érintett
szervezetekkel, így az Országos Sportegészségügyi Intézettel, az Egészségügyi Szakmai Kollégium
Sportegészségügyi tagazota, Gyermek alapellátás (Házi gyermekorvostan, ifjúsági és
iskolaorvostan) tagozata, valamint Csecsemő- és gyermekgyógyászat tagozata munkatársaival, e
szakterületek civil szervezeteinek képviselőivel, végül pedig az EMMI Egészségügyért Felelős
Államtitkárságával.
Az egyeztetések alapján az orvosszakma akként foglalt állást, hogy a diáksportversenyek esetében
a sportorvosi igazoláshoz hasonló orvosi igazolás előírása részvételi feltételként nem indokolt, ezért
az MDSZ úgy döntött, hogy azt a jelenlegi tanévtől nem teszi kötelezővé a versenykiírásban.
Ettől függetlenül, ahogyan a korábbi években is, természetesen mindenkinek lehetősége van arra
továbbra is, hogy – amennyiben ennek szükségességét érzi – a diáksportoló orvosi vizsgálatának
elvégzése és orvosi igazolás kibocsátása érdekében felkeresse iskolaorvosát, háziorvosát vagy házi
gyermekorvosát a versenyek előtt, megjelölve a kért vizsgálat tartalmát, terjedelmét.
Az MDSZ ezúton is szeretné felhívni a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a diáksportolók
egészségügyi alkalmassága tekintetében − ahogyan az elmúlt években alkalmazott szabályok
mellett, úgy a jelenlegi feltételrendszer keretei között is − a felelős döntés meghozatala továbbra
is a tanulót és törvényes képviselőjét, azaz a szülőt terheli.
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