PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE
TECHNIK ELEKTRONIK






wady wzroku, nie dające się skorygować szkłami optycznymi
daltonizm
znaczne osłabienie słuchu
alergie
zaburzenia równowagi, epilepsje

O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz
TECHNIK HANDLOWIEC







obniżona odporność fizyczna i psychiczna
kalectwo kończyn
przewlekłe choroby skóry
wady wymowy
słaby słuch
daltonizm

O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz
TECHNIK MECHANIK






wady wzroku, nie dające się skorygować szkłami optycznymi
znaczne osłabienie słuchu, umożliwiające wykonywanie zawodu
obniżone odczuwanie dotyku
znaczne ograniczenie sprawności ruchowej kończyn
zawroty głowy, zaburzenia równowagi, epilepsje

O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz
TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY






wady wzroku, nie poddające się korekcji
brak widzenia obuocznego
choroby skóry rąk
choroby alergiczne
przewlekłe choroby układu oddechowego, układu krążenia

O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz

MONTER ELEKTRONIK
 wady wzroku, nie dające się skorygować szkłami optycznymi
 widzenie jednooczne
 znaczne osłabienie słuchu
 alergie daltonizm
 znaczne osłabienie
 zaburzenia równowagi, epilepsje
O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz













MECHANIK MONTER MASZYN I URZADZEŃ
zaburzenia równowagi i świadomości
zmiany anatomiczne i czynnościowe ograniczające sprawność rąk i palców, kręgosłupa,
układu mięśniowego obręczy barkowej
znaczny stopień zaburzenia ruchliwości w stawach biodrowych, kolanowych i skokowych
wady wzroku nie poddające się korekcji
brak widzenia obuocznego
daltonizm
zaburzenia adaptacji wzroku do ciemności
uszkodzenie narządu słuchu uniemożliwiające kontrolę słuchową pracy maszyny
przewlekle schorzenia układu oddechowego
zaburzenia czucia
skłonność skóry do uczuleń

O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH












zaburzenia równowagi i świadomości
wady wzroku nie poddające się korekcji
brak widzenia obuocznego
daltonizm
zaburzenia adaptacji wzroku do ciemności
uszkodzenie narządu słuchu uniemożliwiające kontrolę słuchową pracy pojazdów
samochodowych
obniżona sprawność ruchowa kończyn dolnych i górnych
przewlekle schorzenia układu oddechowego
zaburzenia psychiczne
skłonność skóry do uczuleń
epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utrata świadomości

O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz
PIEKARZ

 padaczka
 przewlekłe choroby oskrzeli
 przewlekłe choroby układu sercowo – naczyniowego
O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz

CUKIERNIK







niesprawność ruchowa
przewlekłe choroby skóry
nosicielstwo chorób zakaźnych
daltonizm
alergie
skrzywienie kręgosłupa

O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz

