ОДГОВОР НА ЗДРАВСТВЕНИ ЛИСТ
КОЈИ СТЕ НАМ ДОСТАВИЛИ УЗ НАПОМЕНУ
ДА ЈЕ ИСТИ ИЗРАДИО МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА

ОБРАЗОВНОЈ УСТАНОВИ:__________________________________________________

ОБРАЗЛОЖЕНИ ПОДНЕСАК

ПОДНОСИОЦИ: ____________________________________________________________
(име и презиме родитеља/старатеља детета)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДЕТЕТА: __________________________________________________

Сходно чињеници да од нас родитеља/старатеља тражите да ваш образац здравственог
листа попуни ординирајући лекар и то пре поласка на екскурзију, као и лекар пратилац
у месту боравка детета (поводом прегледа у току боравка нашег детета на екскурзији),
желимо да изјавимо следеће:
У складу са законом је то што тражите име и презиме детета, као и датум рођења и
остале опште податке везано за назив установе коју дете похађа, и те податке ћете
свакако добити, међутим није у складу са законом то што тражите занимање нас
родитеља, и имамо сва права да у ваш здравствени лист, тај податак не унесемо.
Надаље истичемо и то да нисмо у обавези да вам достављамо информације о томе који
је датум последње вакцинације нашег детета против тетануса, а то нема ни право
изабрани лекар да вам доставља јер је вакцинални статус правно заштићен податак и ми
смо ставили забрану да се тај податак дели са било којим другим лицима, укључујући
ту и вас, као и организатора екскурзија, али и лица запослених у Министарству
просвете и спорта.
Ниједан родитељ неће слати дете на екскурзију уколико дете има неко акутно обољење,
тако да је непотребно да се уопште то доводи у питање. Што се тиче алергија на лек
или храну, посебно ћемо обавестити о овоме, васпитача/васпитачицу,
учитеља/учитељицу односно разредног старешину, али и само дете , уколико је
алергично на неку намирницу, зна да каже то, односно упознато је са тим шта сме да
једе, а шта не, односно упућено је у евентуални хигијенско дијетски режим исхране.
Не дозвољавамо да се нашем детету дају било који медикаменти без нашег одобрења,
не дозвољавамо ординирање терапија без нашег одобрења, за све медицинске третмане,
укључујући ту и лечење, неопходно је да нас консултујете и то путем нашег телефона:
______________________ у било које доба дана и ноћи, док је наше дете на екскурзији.

Такође, не дозвољавамо било какве прегледе да врше ординирајући лекари у месту
боравка на екскурзији, без нашег одобрења, и захтевамо да нас о свему што се посредно
и непосредно тиче нашег детета, обавестите у најкраћем року на мобилни телефон који
смо доставили. Забрањујемо да било које медицинске мере предузимате над нашим
дететом укључујући ту и тестирања.
Уколико нашем детету не буде добро на екскурзији, захтевамо да о томе најпре мене
родитеља/нас родитеље, старатеља/старатеље, обавестите.
Сходно свему горе наведеном, немамо никакву обавезу да вам достављамо тражене
податке, имамо права да кажемо „не“, те се у том смислу позивамо на следеће права нас
и наше деце:
-

-Право на поштовање приватног и породичног живота , члан 8 Конвенције за
заштиту људских права и основних слобода;
Како не дајемо пристанак на увид у податке нас и нашег детета, позивамо се и на
закон о заштити података о личности а посебно на члан 15. истог закона;
-Затим, позивамо се и на Породични закон и то права која проистичу из
садржине родитељског права и права детета;
Позивамо се на Конвенцију о правима детета.

Посебно напомињемо да немате права да због нашег позивања на права, и због нашег
ускраћивања достављања података, наше дете на било који начин дискриминишете или
изопштавате и то тако што би га лишили права да иде на екскурзију, те уколико
покушате да противправно било шта учините по том питању, покренућемо кривичне
поступке као и тужбу због дискриминације и ускраћивања права.
Све информације, које су заиста неопходне и релевантне, добићете од мене/нас,
родитеља/старатеља, али исто тако не желимо да доставимо информације које су строго
личне и које желимо да сачувамо, јер на то имамо право.
О евентуалним алергијама на храну доставићемо посебан извештај нашег изабраног
лекара из Дома здравља или приватне праксе али податке о вакциналном статусу не
желимо да доставимо, а ви исте немате права да захтевате, а све сходно горе наведеним
правним актима.
У свему осталом захтевамо да се сва лица која су у посредном и непосредном контакту
са нашим дететом, понашају сходно прописима, осносно сходно Уставу, Породичном
закону и осталим актима који јасно прописују да о свим стварима које се тичу
малолетног детета, одлучују ИСКЉУЧИВО РОДИТЕЉИ ОДНОСНО СТАРАТЕЉИ
ДЕТЕТА.
У:_________________________
Дана:______________________
ПОДНОСИОЦИ:
_________________________
_________________________

(Овај образац саставио је правни тим Покрета Живим за Србију, намењен је свим
родитељима који не желе да подлегну притисцима достављања личних података
њихове малолетне деце, предаје се потписан у три примерка од којих су два намењена
за образовну установу, а један примерак задржавају родитељи/родитељ или
старатељи/старатељ уз пријемни печат образовне установе, који установа има обавезу
да стави на тај примерак, што је и потврда да је установа примила овај образложени
поднесак.)

