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Hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálata
Hallgatók egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálata

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról szóló szabályzata [1]
értelmében - azokban az esetekben, ahol a felvételi tájékoztató ezt előírta - a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele az
előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel.
A vizsgálatok gyakorlati kivitelezését a PTE Klinikai Központ Orvosszakmai Igazgatóság Foglalkozás-egészségügyi és
Munkahigiénés Központ (továbbiakban: Foglalkozás-egészségügyi Központ) koordinálja.
A vizsgálatok pécsi székhelyű képzés esetén a Foglalkozás-egészségügyi Központ rendelőiben történnek (7624 Pécs, Nyár u.
8.). A vizsgálatra előzetesen a http://hallgatofmk.pte.hu/ [2] linken tud jelentkezni. Kérem, feltétlen olvassa el az itt található
tájékoztatót!
A PTE-ETK levelező tagozatos hallgatói részére a vizsgálatot mind a pécsi, mind a Pécsen kívüli képzőhelyek esetében az első
konzultáció idejére szervezzük meg.
A PTE-ETK hallgatóinak vizsgálatára a Pécsen kívüli képzőhelyek esetén az illetékes képzőhely területén kerül sor. Ennek
időpontjáról és helyszínéről a Kar munkatársai tájékoztatni fogják.

Kérem, a vizsgálatra a következő dokumentumokat hozza magával:

1.

PTE által küldött felvételi határozat

2.

Személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum (Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya)

3.

"Hallgatók egészségügyi törzslapja [3]" című kitöltött nyomtatvány (letölthető ITT [3]);

4.

Háziorvosi igazolás - egészségi állapotáról

5.

Kezelt, gondozott betegségeiről szóló orvosi dokumentum (zárójelentés, friss gondozási lelet vagy ambuláns lap)

6.

1 éven belüli tüdőszűrő vagy mellkasröntgen lelet

7. Oltási dokumentáció Hepaptítis-B oltási sorozatról (gyermekkori oltási kiskönyv vagy 14 év felettiek oltási kiskönyve vagy
orvosi igazolás az oltások pontos beadási idejéről)
8.

"Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok" c. nyomtatvány (nyomtatványboltban vásárolható)

9.

Amennyiben szemüveggel, illetve friss szemészeti lelettel rendelkezik, kérjük, a vizsgálatra hozza magával.

A felsorolt dokumentumok hiányában nem áll módunkban alkalmassági véleményt kiadni!

Amennyiben egészségügyben dolgozik, a vizsgálat kiváltható.

Nem szükséges az előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzése, amennyiben a jelentkező, mint egészségügyi
dolgozó adott munkakörre való alkalmasságát valamely korábbi, azonos munkakörre vonatkozó jogviszony tekintetében egy
éven belül már megállapították, feltéve, hogy az állapotában nem következett be az egészségi alkalmasságát érintő változás.
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Az erre vonatkozó nyilatkozatot ITT [4] töltheti le.

További információkat a hallgatók egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról ITT [5] talál.

Melléklet:

hallgatoi_nyilatkozat_egeszsegi_allapotrol.pdf [6]

hallgatok_eu_vizsg_szabalyzat_kivonata_2017.pdf [7]
hallgatok_egeszsegugyi_torzslapja_magyar_.pdf [8]

Forrás webcím: https://kti.pte.hu/content/hallgatok-egeszsegugyi-alkalmassagi-vizsgalata
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