SUOMEN ILMAILUOPISTOON VALITTAVIEN TERVEYDELLISET VAATIMUKSET
Huom! Teksti ei ole kaikenkattava ja joka haussa, riippuen hakijoiden määrästä ja hakijoiden menestymisestä karsinnan eri vaiheissa on todennäköistä, että lopullinen lääketieteellinen vaatimustaso vaihtelee vähäisessä määrin. Näin
erityisesti rajatapauksissa ts. liikuttaessa kriteeristön äärilaidoilla.
Ammattilentäjien lupakirjakelpoisuutta koskevat terveysvaatimukset on julkaistu EASA Part MED -nimisessä asiakirjassa,
joka on saatavissa suomenkielisenä Trafin internetsivuilta.
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.
Seuraavassa on listattu Suomen Ilmailuopiston lentäjäoppilaan terveydellisiä vaatimuksia. Lista ei ole kaiken kattava!
Hakijan tulee olla perusterve. Vähimmäispituus on 163 cm (ehdoton), yli 185 cm voi olla karsiva tekijä, mikäli hakija ei
mahdu koulutuksessa käytettävään lentokalustoon. Yli 185 cm pituiset hakijat koeistutetaan mahdollisesti lentokoneessa.
Lievää vaikeampaa ylipainoa ei hyväksytä. Erityistä huomiota kiinnitetään keskivartalolihavuuteen.
Merkittäviä kroonisia sairauksia ei sallita (esim. selkäsairaus, kilpirauhasen vajaatoiminta, diabetes).
Lihaksiston ja luuston merkittäviä rakennepoikkeavuuksia ei hyväksytä
Korkeaa verenpainetta tai muita merkittäviä sydän- ja verisuonisairauksien yksittäisiä riskitekijöitä ei sallita (esim.
suvuittain esiintyvät huomattavan poikkeavat kolesteroliarvot)
Lievä allerginen nuha sallitaan (hakuasiakirjoihin tulee liittää mahdolliset tutkimustulokset ja käytössä oleva lääkitys).
Astma voidaan hyväksyä poikkeustapauksissa. Sairaushistorian tulee olla täysin tunnettu ja sairauden tulee olla pysynyt oireettomana paikallislääkityksellä. Hakemukseen tulee liittää tuore keuhkolääkärin arvio ja tuore spirometria.
Ruoka-aineallergia voidaan sallia, mikäli tila on lieväoireinen ja rajoittunut yksittäisiin, tunnettuihin ruokaainesosiin
Väriaistin tulee olla täysin virheetön
Näöntarkkuuden tulee olla joko ilman laseja tai laseilla katsottaessa vähintään 1.0 kummassakin silmässä erikseen.
Suurin sallittu likitaitteisuus on - 3.0D mahdollinen hajataitteisuus mukaan lukien. Huomattava kaukotaitteisuus (yli
+3D) on yleensä karsiva tekijä. Anisometriaa (taittovoimien ero silmien välillä) saa olla enintään 2D. Hajataitteisuutta saa olla korkeintaan 1D. Kirurginen taittovoiman korjaus on sallittua. Taittovirheen määrä ennen leikkausta ei
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.
Ei merkittäviä psyykkisiksi tulkittavissa olevia ongelmia/sairauksia
Neurologiset sairaudet ovat yleensä hylkäysperuste

Lista on suuntaa antava ja ei välttämättä huomioi mahdollisia eri sairauksien yhdistelmiä tai aistintoimintojen puutteiden
kombinaatioita. Näin ollen voidaan yksittäistapauksissa riskianalyysiin pohjautuen soveltaa myös tiukempia rajaehtoja!
HUOM! Hakuasiakirjoihin tulee liittää allekirjoitettu terveystietojen esitietolomake, muutoin hakemusta ei käsitellä. Puutteelliset lääketieteelliset liitteet (sairauskertomuskopiot ym.) johtavat hakijan hylkäämiseen. On hakijan omassa intressissä
toimittaa mahdollisimman laaja-alaisesti tietoa sairaushistoriastaan päätöksenteon pohjaksi!

