תאריך____________
שלום רב,

הנדון :בדיקות רפואיות
א.
ב.

ג.

ד.

עפ"י נוהלי הקבלה לביה"ס יש לעבור בדיקות רפואיות לבדיקת ההתאמה
לביה"ס.
לידיעה :
 .1תלמידי ביה"ס מפליגים הפלגות לימודים ואימונים באניות צי הסוחר
ובספינות ביה"ס .עקב כך דורש משרד התחבורה ביצוע בדיקות
רפואיות לשם הוצאת פנקס ימאי.
 .2בנוסף ,יש לדעת – מקיים ביה"ס פעילויות גופניות ברמות מאמץ
גבוהות מהרגיל ולשם כך אנו זקוקים למידע מפורט יותר (מהרגיל)
על מצב בריאותו של התלמיד .על מנת לדעת מי מתאים לעמוד
בסולם המאמצים הנדרש ומי אינו מתאים לכך.
להלן התהליך :
 .1יש לבצע בדיקות רפואיות (ראה סעיף ד')
 .2יש לבצע בדיקות מעבדה (ראה סעיף ה')
 .3יש להביא פנקס חיסונים
 .4יש למלא טופס אנמנזה חתום ע"י רופא המשפחה וההורים(המצ"ב)
 .5יש למלא לביה"ס אישור רפואי של אגף הקליטה של עלית הנוער
חתום ע"י רופא המשפחה (המצ"ב)
 .6יש להמציא סיכום רפואי מטיפולים שהיו במהלך חצי השנה
האחרונה.
 .7אם המועמד אובחן בבעיות קשב וריכוז )ADHD/ADD),ומטופל
באופן קבוע חובה להמציא חוות דעת עדכנית מרופא נירולוג/
פסיכיאטר
 .8יש לעבור בדיקה רפואית אצל רופא ביה"ס לאשור קבלה סופי
להלן פירוט הבדיקות הרפואיות – בקופת חולים
 .1בדיקת עיניים :ראיה,ראית צבעים.
 .2בדיקת שמיעה
 .3בדיקת  ECGובדיקת רופא לב
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להלן פירוט ובדיקות המעבדה – בקופת חולים
 .1שתן כללית
 .2ספירת דם מלאה
 .3בדיקת דם לG.6.P.D -
 .4סוג דם

ה.

ו.
ז.
ח.
ט.
י.

ביצוע הבדיקות עלול להמשך זמן רב ולכן המלצתנו היא להתחיל בביצוען
המידי.
יש להתייצב לבדיקה רפואית אצל רופא ביה"ס (עפ"י הזמנה בכתב) עם כל
המסמכים והבדיקות הנ"ל.
לאחר הבדיקה הרפואית ובדיקת כל המסמכים הנ"ל תתקבל ההחלטה על
התאמה לביה"ס.
רופא ביה"ס הינו המאשר התאמה רפואית לבית הספר.
אנו מודים מראש על שיתוף הפעולה ומאחלים הצלחה בהרשמה.

בכבוד רב,
גילת מרון
רכזת קליטה וקבסי"ת
gilat@kzineyam.org.il
04-9851203

העתק :
תיק רפואי
תיק אישי
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