KULTÚRATUDOMÁNYI, PEDAGÓGUSKÉPZŐ ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR

Tanulmányi Hivatal

Nappali és levelező tagozatos óvodapedagógus és csecsemő-és kisgyermeknevelő szakos
hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos tudnivalók
A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 4. § értelmében az óvodapedagógus és a csecsemő- és
kisgyermeknevelő képzésben a szakmai gyakorlaton való részvételhez a hallgatónak
előzetesen részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, mert az
óvoda és a bölcsőde járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületnek
minősül.
A rendelet 17. melléklete szerint az alábbi vizsgálatok szükségesek:
A képzés alatt egy alkalommal, kivétel megbetegedés gyanúja esetén:
 Bakteriológiai
 Nemi betegség (luesserológia)
A képzés alatt évente:
 TBC (ernyőkép-szűrés érvényes lelete)- tüdőszűrő
Csak panasz vagy tünet esetén:
 Bőrgyógyászati
A vizsgálatok eredményeit az „Egészségügyi kiskönyvben” rögzíteni szükséges.
A hallgatónak a jogszabályban rögzített vizsgálatokon részt kell vennie, a foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálaton meg kell felelnie. A hallgatói jogviszony
létesítésének feltétele az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel, és az
évente megújítandó érvényes „Egészségügyi kiskönyvvel” való rendelkezés.
Amennyiben a vizsgálatot igazoló úgynevezett „Egészségügyi kiskönyvet” a hallgató nem
kaphatja meg, nem tudja a képzés részeként előírt gyakorlatot teljesíteni, így nem nyerhet a
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tanulmányai egyéb követelményeinek teljesítése esetén sem végbizonyítványt, tehát
záróvizsgára sem bocsátható.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat a felsőbb éves hallgatók részére:
(1) Amennyiben a hallgató rendelkezik érvényes „Egészségügyi kiskönyvvel” (s abban a
fenti vizsgálati eredmények igazoltak és érvényesek) úgy azt vigye magával a
gyakorlatra.
vagy
(2) Amennyiben van „Egészségügyi kiskönyve”, de abban bármelyik szükséges
vizsgálatról (Bakteriológiai, Nemi betegség (luesserológia), TBC (ernyőkép-szűrés
érvényes lelete) nincs érvényes pecsét, akkor arra a vizsgálatra kell orvosi beutalót
háziorvosától kérnie és a vizsgálaton részt kell vennie. A vizsgálatok díjkötelesek
lehetnek, melyet a vizsgálatot végző szolgáltató részére a jelentkezőnek kell
kifizetnie. A székletvizsgálathoz szükséges eszközöket gyógyszertárban tudja
beszerezni.
A procedúrát célszerű időben megkezdeni, mert egyes vizsgálatok eredményének
megérkezése több napot is igénybe vehet.
A vizsgálati eredmények (szűrések) alapján, az igények felmérését követően, a
Tanulmányi Hivatal összegyűjti az „Egészségügyi kiskönyveket” és az érvényes
leleteket, melyeket eljuttatja a foglalkozás-egészségügyi szakorvoshoz, aki
megállapítja és bejegyzi az alkalmasságot a kiskönyvbe.
vagy
(3) A szükséges vizsgálatokhoz (Bakteriológiai, Nemi betegség (luesserológia), TBC
(ernyőkép-szűrés érvényes lelete) beutalót a fogadó szakmai gyakorlati hely biztosít
a vele szerződött foglalkozás-egészségügyi szakorvoshoz. A vizsgálatok díjkötelesek
lehetnek, melyet a vizsgálatot végző szolgáltató részére a jelentkezőnek kell
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kifizetnie. A székletvizsgálathoz szükséges eszközöket gyógyszertárban tudja
beszerezni.
A procedúrát célszerű időben megkezdeni, mert egyes vizsgálatok eredményének
megérkezése több napot is igénybe vehet.
A vizsgálati eredmények (szűrések) alapján, a gyakorlati hellyel szerződött
foglalkozás-egészségügyi szakorvos megállapítja és bejegyzi az alkalmasságot az
„Egészségügyi kiskönyvbe”.

Figyelem!
Az óvodapedagógus képzésben és a csecsemő-és kisgyermeknevelő képzésben a szakmai
gyakorlaton való részvételhez a hallgatónak kötelező az érvényes „Egészségügyi kiskönyv”,
annak hiányában a hallgató a képzésen előírt szakmai gyakorlatát nem tudja teljesíteni!
További információ az évente szükséges tüdőszűrő vizsgálathoz:
Szekszárdon a Tolna Megyei Balassa János Kórház Tüdőszűrő Állomás (Szekszárd, Béri
Balogh Ádám u. 15.) minden nap 8 óra és 13:30 között fogadja a vizsgálatra érkezőket, a
vizsgálat beutaló köteles, időpontegyeztetés nincs.
Pécsett a PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények Lánc Utcai Rendelőintézetben (Pécs,
Lánc utca12.) előzetes időpontegyeztetés során és beutaló köteles.
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