MEDYCYNA PRACY- umawianie i
odwoływanie wizyt
Jak umówić badania medycyny pracy w Rodzinnym Centrum Zdrowia?
• Badania zlecone przez pracodawcę umówisz dzwoniąc pod numer Infolinii

- (022) 812-81-81

Medycyny Pracy
•

Konsultanci Infolinii Medycyny Pracy są do Twojej dyspozycji w:
- poniedziałek – 08:00- 20:00
- wtorek
– 08:00- 20:00
- środa
– 08:00- 20:00
- czwartek
– 08:00- 20:00
- piątek
– 08:00- 20:00

Przed wizytą pamiętaj o...
Udając się na badania z zakresu medycyny pracy pamiętaj o zabraniu ze sobą:
– dowodu tożsamości ze zdjęciem - zostaniesz poproszony o okazanie go na recepcji
Rodzinnym Centrum Zdrowia,
– skierowaniu na badania medycyny pracy, wystawionego przez pracodawcę na
drukuRodzinnego Centrum Zdrowia – jest ono konieczne do wystawienia zaświadczenia o
zdolności do pracy.

Najczęściej zadawane pytania:
•

•

•

•

•

Czy badania z zakresu Medycyny Pracy można wykonać
prywatnie/ bez skierowania od pracodawcy?
Badania z zakresu medycyny pracy wykonywane są tylko dla pracowników
firm, które mają podpisaną umowę z Rodzinnym Centrum Zdrowia i którzy
otrzymali skierowania na badania.
Jak przebiegają wizyty medycyny pracy?
W
dniu wizyty należy zgłosić się na recepcję RCZ z dokumentem
tożsamości oraz oryginałem skierowania na badania wystawionym na druku
RCZ.
Pracownik recepcji kieruje do odpowiedniego gabinetu w Centrum.
Dokładamy starań żeby wszystkie wizyty i badania odbyły się w miarę
możliwości podczas jednego pobytu Pacjenta w Rodzinnym Centrum Zdrowia.
Kiedy otrzymam oświadczenie zaświadczenie o zdolności do
pracy?
W
przypadku braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym
stanowisku zaświadczenie otrzymasz na wizycie u lekarza medycyny pracy.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest posiadanie oryginału skierowania
na badania medycyny pracy.
Kiedy należy wykonać badanie psychotechniczne?
Badanie psychotechniczne wykonywane są, gdy w ramach obowiązków
służbowych występuje kierowanie samochodem kategorii B, C, D.
Na badanie należy zabrać okulary lub soczewki kontaktowe, których używasz
(do dali i do widzenia z bliska). Przed badaniem należy być wypoczętym.
Jak mogę się umówić na badanie sanitarno epidemiologiczne?
Badania można umówić dzwoniąc na Infolinię Medycyny Pracy

(022) 812-81-81w
- poniedziałek – 08:00- 20:00
- wtorek
– 08:00- 20:00
- środa
– 08:00- 20:00
- czwartek
– 08:00- 20:00
- piątek
– 08:00- 20:00

Przed kontaktem z Infolinią, należy posiadać skierowanie na badania
sanitarnoepidemiologiczne wystawione przez pracodawcę na druku RCZ.
•

Jak mogę umówić się na badanie kontrolne?
Badania kontrolne są wykonywane dla pracowników, którzy przebywali na
zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Na badania kontrolne należy umówić
się w ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego. Na wizytę należy zgłosić się z
zaświadczeniem o zakończeniu leczenia od lekarza prowadzącego.

