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Zadeva:

Potrdila v zvezi z medicinsko indiciranimi dietami in informacija o sprejetih

Priporočilih za medicinsko indicirane diete in Potrdil o medicinsko indicirani dieti za
otroka ter Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroke
Spoštovani starši!
Osnovna šola Toneta Pavčka in Vrtec Cepetavček ter dislocirana enota Polonca sporoča informacijo Ministrstva
za zdravje o Priporočilih za medicinsko indicirane diete. Priporočila je sprejelo Združenje za pediatrijo Slovenske
zdravniške zbornice, potrdil jih je tudi Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo, namenjena pa so zdravnikom, ki
otrokom predpisujejo diete. Da bi vzgojno-izobraževalnim zavodom olajšali zagotavljanje dietne prehrane za otroke,
Priporočila vsebujejo tudi Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka ter potrdilo o ukinitvi diete, kadar ta ni več
potrebna. Po veljavni medicinski doktrini potrdilo izda izbrani zdravnik na primarni ravni ali specialist pediater.
Združenje za pediatrijo Slovenske zdravniške zbornice, natančneje Sekcija za pediatrično pulmologijo, alergologijo
in klinično imunologijo, Sekcija za gastroenterologinjo, hepatologijo in prehrano, ter Sekcija za primarno pediatrijo,
so pripravili in sprejeli »Priporočila za medicinsko indicirane diete«. V juliju je priporočila potrdil tudi Razširjen
strokovni kolegij za pediatrijo.
Glavni razlog za nastanek priporočil je vse večje število otrok z različnimi dietami, ki niso medicinsko utemeljene in
imajo lahko škodljive učinke za otroke, predstavljajo pa tudi veliko nepotrebno breme vzgojno-izobraževalnim
zavodom, ki so otrokom dolžni zagotavljati dietno prehrano.
V priporočilih za medicinsko predpisane diete je določeno, kdo predpiše medicinsko indicirano dieto, za koliko časa
se izdaja potrdilo in potrebne informacije v zvezi z navodili staršem ob uvedbi diete. V priporočilih so navedene
vrste diet in oblika Potrdila o medicinsko indicirani dieti za otroka ter oblika Potrdila o ukinitvi diete, kadar ta ni več
potrebna.

Naprošamo Vas, da ob ugotovljeni potrebi po medicinsko indicirani dieti, ob spremembi ali ukinitvi diete zdravnik
izda priporočeno potrdilo. V primeru trenutno veljavnih potrdil ne potrebujete dodatno dostavljati nova potrdila.
Obrazce najdete na spletni strani osnovne šole Toneta Pavčka in na spletni strani Vrtca Cepetavček pod rubriko
Prehrana.

Prilogi: Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka
Katalog medicinsko indiciranih diet
Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka

Hvala za razumevanje.
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