Tisztelt MOK FTESZ Elnökség!
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Kollégák!

Dr. Nagy Ákos alelnök úr fogászati szűrővizsgálatokkal kapcsolatban írt levelével kapcsolatban
kollegiális szakmai vezetőként az alábbiakat kívánom megjegyezni.
A szűrővizsgálatokkal kapcsolatban alelnök úr tájékoztatást kért dr. Tóth László helyettes államtitkár
úrtól.
Dr. Gelencsér Dóra jogi és koordinációs referens erre vonatkozó válaszában mind a korábbi, mind
pedig a jelenlegi jogszabályi környezetre vonatkozóan alapvető tévedések vannak.
1. a hivatkozásként mellékelt 11/2021.(VI.9.) számú egyedi miniszteri utasítás nem tartalmaz a
2020.11.04.-én IV/9893-1/2020/EGPOL számon kiadott, az „iskolafogászati szűrővizsgálatok
elhalasztására” vonatkozó miniszteri utasításra vonatkozó hatályon kívüli rendelkezést.
2. a 469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet nemcsak az invazív beavatkozások tekintetében, hanem
a tervezhető fogászati ellátások esetében is minden egyes beavatkozás elvégzését a
védettség igazolásához köti, tehát az ütemezett szűrővizsgálatok elvégzését is.
A jogszabályi hivatkozás az invazív beavatkozások tekintetében nem tesz különbséget az
egyes szakterületek között, azokra egységesen vonatkozik, így a fogászati beavatkozásokra
vonatkozóan idézett megkülönböztető kitétel nincs, így ebből a szempontból
értelmezhetetlen.
3. Nem helytálló megállapítás, hogy a védettség kizárólag a SARS-Cov2 vírus elleni védőoltás
beadásával és negatív eredményű PCR teszt eredménnyel igazolható.
A védettség igazolása a jogszabály szerint érvényes védettségi igazolvány (át a fertőzésen
átesettek is ), vagy ennek hiányában negatív eredményű PCR teszt és negatív antigén
gyorsteszt eredmény birtokában is történhet.
4. A védettség igazolásának mentességére vonatkozóan csak az invazív ellátások esetében van
orvosszakmai indokok alapján mérlegelési jogköre az ellátó egészségügyi szolgáltatónak, a
tervezhető fogászati ellátások, mind pedig a rehabilitációs ellátások esetében továbbra sincs
lehetősége, erre vonatkozó kitétel nincs.
5. A fogászati szűrővizsgálatok nem tartoznak az invazív ellátások közé, tehát rájuk a mentesség
nem vonatkozik.
Az a megállapítás tehát, hogy „a szűrővizsgálatok nem tartoznak az invazív ellátások közé, hiszen
nem nyálkahártyán keresztül behatoló fizikai beavatkozás, így azok – amellett, hogy szabadon
megkezdhetőek –teszt nélkül is elvégezhetőek.” csak részben igaz, a fenti jogszabályi környezet
téves értelmezéséből adódóan több szempontból sem helytálló, így a gyakorlatban nem
alkalmazható.
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