SUOMEN ILMAILUOPISTON OPISKELIJAVALINNAN TERVEYDELLISET VAATIMUKSET
Yleistä
Ammattilentäjien lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset on julkaistu EASA Part-MED - määräyksissä, joka on saatavissa mm.
Trafin internetsivuilta (Trafin sivuston mahdollisten muutosten takia linkin toimivuutta ei voida taata).
Edellä mainitut terveysvaatimukset ovat ns. minimivaatimuksia. Suomen Ilmailuopiston käyttämissä vaatimuksissa on huomioitu
mm. ihmiselle luontainen iän myötä tapahtuva terveyden huononeminen. Siksi vaatimukset ovat joiltain osin tiukemmat kuin
EASA-minimivaatimukset. Käytäntö on yleismaailmallinen ja myös kansainvälisen liikennelentäjäliiton IFALPA:n suositus.
Asian ovat myös hyväksyneet suurimmat suomalaiset operaattorit. Suomen Ilmailuopisto käyttää Finnair Terveyspalvelujen arviota hakijan terveydentilan sopivuuteen operatiivisen toiminnan näkökulmasta.
Terveys, fyysiset mitat ja sairauksia, jotka voivat olla esteenä
Hakijan tulee olla perusterve.
Vähimmäispituus on 163 cm (ehdoton). Pituus voi olla karsiva: pitkien hakijoiden (yli 188 cm) on mahduttava koulutuksessa käytettävien lentokoneiden ohjaamoon.
Merkittävää ylipainoa ei hyväksytä ja erityistä huomiota kiinnitetään keskivartalolihavuuteen sekä muihin sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin.
Seuraavat sairaudet voivat olla esteenä:
- unihäiriöt (krooninen unettomuus, toistuvat unihäiriöt, uniapnea, narkolepsia, levottomat jalat -oireyhtymä, parasomniat)
- ruoansulatuselimistön sairaudet (krooninen gastriitti, lievää vaikeampi refluksitauti, pohjukaissuolen haavauma, maksakirroosi, krooninen hepatiitti tai pankreatiitti, muut ruoansulatuskanavan tulehdukselliset suolistosairaudet kuten Crohnin
tauti tai colitis ulcerosa)
- sydän- ja verisuonisairaudet tai sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden kasauma (sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, hyperkineettinen syndrooma tai lievää vaikeampi verenpainetauti)
endokrinologiset sairaudet (diabetes, lisämunuaisen kuoren sairaudet, kilpirauhasen sairaudet)
- neurologiset sairaudet (epilepsia, MS-tauti, myastenia gravis, Parkinsonin tauti, aivovammat ja niiden jälkitilat, aivoverenkierron häiriöt ja niiden jälkitilat, keskushermostotulehdusten jälkitilat, aivokasvaimet ja niiden jälkitilat, migreeni ja muut
päänsärkyoireistot)
- psykiatriset sairaudet (ahdistushäiriöt, depressio) ja lääkitystä vaativat psyykkiset oireet
- munuaisten vajaatoiminta
Muita terveydentilavaatimuksia
Merkittävät krooniset tai toistuvasti oireilevat sairaudet, erityisesti sellaiset jotka vaikeuttavat selviytymistä pitkään paikallaan
istumisesta tai suoriutumista tarkkuutta ja pitkäaikaista keskittymistä vaativassa ilmailuturvallisuustyössä (esim. krooninen
selkäsairaus, toistuvat selkäkivut). Lihaksiston ja luuston merkittäviä rakennepoikkeavuuksia ei yleensä hyväksytä.
Lievä allerginen nuha ei yleensä ole este. Toistuvat tai/ja krooniset nenän sivuonteloiden tai välikorvan tulehdukset ovat
yleensä este. Lievä astma ei yleensä ole este.
Ruoka-aineallergia voidaan sallia, mikäli tila on lieväoireinen ja rajoittunut yksittäisiin, tunnettuihin ruoka- aineisiin. Ruokaaineen aiheuttama anafylaktinen reaktio on yleensä este.
Väriaistin tulee olla täysin virheetön.
Näöntarkkuuden tulee olla joko ilman laseja tai laseilla korjattuna vähintään 1.0 kummassakin silmässä erikseen. Suurin sallittu
likitaitteisuus on - 5.0 D mahdollinen hajataitteisuus mukaan lukien. Huomattava kaukotaitteisuus (yli +3 D) on yleensä karsiva
tekijä. Anisometriaa (taittovoimien ero silmien välillä) saa olla enintään 2 D. Hajataitteisuutta saa olla korkeintaan 1.5 D.
Kirurginen taittovoiman korjaus on sallittua. Taittovirheen määrä ennen leikkausta ei kuitenkaan saa ylittää edellä mainittuja
raja-arvoja. Leikkauskertomus ja jälkitarkastuslausunto sekä tiedot taittovoimasta ennen kirurgista toimenpidettä on liitettävä
hakupapereihin. Piilokarsastusta hyväksytään viranomaisrajaan asti edellyttäen, että silmien yhteispeli on riittävän hyvä eikä
kaksoiskuvia synny.

Yllä oleva teksti ja lista sairauksista ei ole kaikenkattava. Ne ovat vain suuntaa antavia eivätkä välttämättä
huomioi mahdollisia eri sairauksien tai aistintoimintojen puutteiden yhdistelmiä

