Stimate Client,
Știm cât de importantă este sănătatea familiei tale, mai ales că începutul noului an (pre)școlar se apropie cu pași
repezi.
Întrucât ne dorim să fim alături de tine și de cei mici, te informăm cu privire la regimul de eliberare a documentelor
medicale necesare copiilor de vârstă (pre)școlară conform Ordinului nr. 1002/5057/2015 emis de Ministerul
Sănătății* pentru:
1. Înscrierea/reîntoarcerea în colectivitate
2. Practicarea activităților sportive prevăzute de programa școlară
1. Înscrierea/ reîntoarcerea în colectivitate
Documentele medicale necesare la înscrierea /frecventarea unui ciclu de învățământ sunt următoarele:
a) Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate
b) Avizul epidemiologic pentru (re)intrarea în colectivitate
Ambele documente se eliberează numai de către medicul de familie sau de către medicul colectivității/
unității școlare în care își desfășoară activitatea copilul.
Pentru începutul anului (pre) școlar 2020-2021 te sfătuim să te adresezi medicilor menționați mai sus, în vederea
eliberării adeverințelor respective.
2. Practicarea activităților sportive prevăzute de programa școlară
În ceea ce privește participarea copiilor la activitățile de educație fizică și sport (activitățile incluse în programa
școlii/ grădiniței), medicii din rețeaua Medicover pot elibera, conform legii, la începutul fiecărui an (pre)școlar un
aviz medical cu specificația „clinic sănătos".
Pentru toate celelalte activități sportive, fie ele permanente (cluburi sportive) sau ocazionale (evenimente
sportive), este necesar un aviz din partea unui medic de medicină sportivă. Acest tip de document nu poate fi
eliberat de către medicii pediatri din rețeaua Medicover.
Investigațiile clinice și paraclinice suplimentare necesare înscrierii în colectivitate (de exemplu, exsudatul
faringian) vor fi recomandate de către medicul de familie doar în cazul existenței semnelor și simptomelor
specifice de boală acută/ cronică/ infecțioasă conform Ordinului nr. 1002/5057/2015 emis de Ministerul Sănătății.
În cazul în care acest tip de investigații sunt totuși solicitate de către părinte, fără a fi vorba de situațiile
menționate, ele vor putea fi efectuate în Clinicile Medicover contra cost.
Sperăm că aceste informații să îți fie de folos, pentru a păși cu dreptul în noul an (pre)școlar.
Noi, cei din echipa Medicover România, continuăm să ne dedicăm sănătății tale pentru a-ți asigura cea mai bună
îngrijire medicală. Îți mulțumim că ești alături de noi.
Cu stimă,
Echipa Medicover
*

Ordinul nr. 1002/5057/2015 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului sănătății
nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare
autorizate/ acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

