ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV
Tisztelt Felvételiző!
Kérem, hogy szakképző intézménybe jelentkezés előtti előzetes szakmai alkalmassági vizsgálathoz az egészségi és pszichikai
állapotára vonatkozó adatokat az alábbi kérdőív kitöltésével közölni szíveskedjen.

A tanuló neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
Gondviselő neve:
Tel.:
E-mail cím (melyre egészségügyi adat továbbítható): :
Anyja neve:
Háziorvos neve:
Területi / iskola védőnő neve:

TAJ szám:

Tel:
Tel:
Tel:

Előző iskola neve, címe:
A tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok:
Veleszületett fejlődési rendellenesség:
nem - igen:
Fertőző betegségek: nem- igen: bárányhimlő – skarlát – mirigyláz, egyéb:
Gyógyszerallergia: nem – igen:
Tünet:
asztma,
nem – igen
gyógyszerek:
szénanátha:
nem – igen:
gyógyszerek:
Különleges táplálkozási igény: nem – igen:
Műtétek megnevezése:

fogszuvasodás
nem-igen
bőrgyógyászati kezelés nem-igen
Baleset ( szakellátást igénylő):
Szédülés, szédülékenység
eszméletvesztéssel járó rosszullét

diagnózis:

nem- igen
nem volt - volt - van

időpontja:

kezelés:

gyógyszer:

Krónikus betegségek (utolsó gondozási leletét kérjük behozni)
szív – tüdő - vese, húgyutak – cukor - mozgásszervek- epilepszia - egyéb:
krónikus betegség neve:
gondozás kezdete:

gondozás vége:

Érzékszervi problémák
Látás: nincs –volt- van:
szemüveg adatai:
ismert kancsalság: nem / igen: kezelés nélkül ,
takarással kezelve,
szemműtéttel kezelve
színtévesztés:
nem / igen
(ha színtévesztő, és van anomaloszkópiás lelete, kérjük behozni)
hallás: jól hall, / halláscsökkenése van / hallókészüléke van, középfülgyulladása volt, fülműtéte volt
Sajátos nevelési igényű gyermek(SNI): nem – már nem- igen, oka:
Tantárgyi felmentés:
nem - igen, tantárgy:
testnevelés felmentés:
nem - igen oka:
Érzelmi, magatartási probléma: nincs - volt - van:
hiperaktivitás, figyelemzavar - depresszió – szorongás –agresszivitás- evészavar- önsértésbeilleszkedési – magatartási probléma Ezek vizsgálati, kezelési eredményeit, zárójelentéseit hiánytalanul hozza magával!
egyéb: öngyilkossági kísérlet, iskolai fegyelmi, szabálysértési eljárás, drogfogyasztás, elterelés
Gyógyszerei (rendszeres):
Egyéb közölnivaló ( pl., magasságtól, bezártságtól való félelem, szociális háttér, kérések, egyéb)
A rendelőben panasszal megjelenő gyermekem láz-fájdalomcsillapítót kaphat:
- igen:
acetilszalicilsav, paracetamol, ibuprofen (az adhatót kérem, húzza alá)
- nem:
vény nélkül kapható szerekről magam gondoskodom
Sport: rendszeresen, mit:
nem

Jelen dokumentumban tájékoztatást kaptam az alábbiakról:
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. örvény 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
köteles vagyok gyermekem számára biztosítani az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást,
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. örvény 12. § (4) bekezdés e) pontjában
foglaltak alapján köteles vagyok a gyermek ellátásában közreműködő személyekkel, szervekkel és hatóságokkal
együttműködni.
 Az iskola-egészségügyi szolgálat tevékenységét az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997 NM rendelet szabályozza.
Tekintettel a fentiek:






Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemnek nincs eltitkolt betegsége!
Kijelentem, hogy gyermekem egészségi állapotáról teljes és hiteles adatokat szolgáltattam.
Tudomásul veszem, hogy az általam ismert betegség vagy egészségi elváltozás elhallgatása utólag is "alkalmatlan"
minősítést vonhat maga után.
Gondviselőként vállalom, hogy gyermekem egészségi állapotában, aktuális gyógykezelésében bekövetkező változást
haladéktalanul jelzem az iskola-egészségügyi szolgálatnak.
Együtt működöm a gyermekemnél szükséges szűrővizsgálatok elvégzésében, az egészségfejlesztési
foglalkozásokon/egyéni egészségfejlesztésen való részvételéhez valamint, hogy az egészségi és pszichikai állapotával
kapcsolatos adatokat az iskola-egészségügyi szolgálat a vonatkozó jogszabályok betartásával kezelje.

Dátum:

…………………………………………………………..
18 éven aluli esetén
törvényes képviselő aláírása is

A tanuló betegségre való hajlamosító tényezőinek felderítése és a hatékony megelőzés érdekében kérjük, nyilatkozzon a családban
előforduló alábbi betegségekről:
Apa
Betegség
Szív- érrendszeri betegség
(magas vérnyomás,
infarktus,
agyvérzés)
Allergia, asztma
Krónikus gyomor-bélrendszeri betegség
Krónikus vese- és húgyúti betegség
Cukorbetegség
Elhízás
Idegrendszeri/lelki /mentális betegség
Fejlődési rendellenesség,
öröklődő betegség
Csípőficam
Daganatos betegség
Csökkentlátás/vakság
Nagyothallás/süketség
Egyéb (korai halál, lisztérzékenység, stb)
Dohányzás/alkohol probléma

Apa
családja

Anya

Anya
családja

Testvér(ek)
fiú: lány:

