PRZYKŁADOWE BADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ NAD PRACUJĄCYMI
l.p.
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USŁUGA
Badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia
a/Badanie lekarza specjalisty w trakcie badań
profilaktycznych; dermatolog, okulista, neurolog, laryngolog ,ortopeda i inni
a/ Badanie EKG bez opisu
b/ Badanie EKG z opisem
Badanie komputerowe pola widzenia
Pomiar ciśnienia sródgałkowego
Badanie tympanometryczne
Badanie audiometryczne bez opisu
Badanie audiometryczne z opisem
Badanie foniatryczne
Badanie foniatryczne ze zdjęciem
Płukanie uszu
Badanie przy narażeniu na wibrację z opisem
a/ Badanie spirometryczne bez opisu
b/ Badanie spirometryczne z opisem
Badanie wysokościowe specjalistyczne (okulista ,laryngolog, neurolog)
zlecone przez lekarza podstawowej jednostki medycyny pracy
Badanie profilaktyczne osób narażonych na promieniowanie jonizujące
Test Jaegera - badanie okulistyczne

- z doborem szkieł
bez doboru szkieł

Pachymetria - badanie okulistyczne
Lekarskie badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych
Badanie rtg klatki piersiowej
Badania laboratoryjne pakiet podstawowy (morfol, mocz,OB)
Badania laboratoryjne pakiet podstawowy rozszerzony (morfol, mocz, OB, + glukoza)
Morfologia krwi żylnej
OB-Odczyn Biernackiego
Mocz badanie ogólne
Glukoza w osoczu krwi
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ALAT- Transaminaza alaninowa
ASPAT – Transaminaza asparginianowa
Bilirubina całkowita
GGTP Glutamylotranspeptydaza
Kreatynina w surowicy
Mocznik w surowicy
Cholesterol w surowicy
TG - Triglicerydy w surowicy
HDL – Cholesterol w surowicy
Lipidogram
Anty-HBs przeciwciała w surowicy
Antygen HBs w surowicy
Anty-HCV przeciwciała w surowicy
Retikulocytoza

PRZYKŁADOWE BADANIA PSYCHOLOGICZNE
l.p.
1.

USŁUGA

2.
3.

Kierowcy i kandydaci na kierowców
Kierujący pojazdem służbowym w ramach badań profilaktycznych - zleconych przez
lekarza podstawowej jednostki medycyny pracy
Osoby pracujące na wysokości i operatorzy maszyn
Egzaminatorzy i instruktorzy nauki jazdy

4.

Kierowcy, którzy prowadzili pojazdy po spożyciu alkoholu

5.

Kierowcy po spowodowaniu wypadku drogowego
Badanie konsultacyjne dla lekarza okulisty (np. badanie w ciemni) w ramach badań
profilaktycznych
Wydawanie opinii psychologicznej dla potrzeb sądu
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Badanie odwoławcze kierowcy (od orzeczenia jednostki pierwszego szczebla)
Badanie do licencji detektywa /kandydata na urząd sędziego

Badanie widzenia stereoskopowego w ramach badań profilaktycznych

INNE BADANIA I USŁUGI
l.p.
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USŁUGA
a/Badanie i wydanie świadectwa zdrowia w języku angielskim dla marynarzy
podejmujących pracę na statkach obcych bander,
b/ Badanie i wydanie świadectwa zdrowia marynarza w języku polskim,
c/ Badanie i wydanie świadectwa zdrowia dla osób pracujących na statkach żeglugi
śródlądowej
Badanie na broń;
- badanie lekarskie + badanie psychologiczne
- badanie psychologiczne bez badania lekarskiego
- badanie lek. bez badania psychologicznego
Badanie lekarskie i psychologiczne do licencji pracownika ochrony fizycznej
Badanie lekarskie i psychologiczne pracownika zabezpieczenia technicznego
I. Lekarskie badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy po raz
pierwszy i przedłużenie terminu ważności :
a/ na kat. A, B,AM,T,B+E (bez ewentualnych badań
specjalistycznych wynikających ze stanu zdrowia)
b/ kat. C i D,C+E,D+E oraz kierowcy transportu drogowego
- z badaniami dodatkowymi ,
- bez badan dodatkowych.
II. Lekarskie badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy w trybie
odwoławczym.
Osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem
cofniętego ze względu na stan zdrowia
Badanie lekarskie kierującego pojazdem skierowanego przez organ kontroli ruchu
drogowego, jeżeli: a/ uczestnicy w wypadku drogowym, w następstwie którego
jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu,
b/ kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po
użyciu środka działającego podobnie do alkoholu:
Badania do licencji detektywa:
badanie lekarza psychiatry
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badanie lekarza upoważnionego
Badanie lekarskie kierującego pojazdem skierowanego decyzją starosty w
przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia
Badanie osoby niepełnosprawnej posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie do
kierowania
tramwajem,
skierowanej decyzją starosty na podstawie
zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o
stopniu niepełnosprawności.
Badania lekarskie egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy
oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Udział lekarza w komisji BHP
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Wizytacja stanowisk pracy /Dochodzenie epidemiologiczne w środowisku pracy/
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Badanie lekarskie kandydata na stanowisko sędziego, prokuratora, syndyka,
komornika.
Badanie dla potrzeb sądu przez lekarza specjalistę
Wydanie opinii dla potrzeb sądu
Udostępnienie jednej strony dokumentacji medycznej
Wydanie duplikatu zaświadczenia
Opracowanie wyposażenia apteczki pierwszej pomocy dla zakładu pracy
Badanie osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego bądź umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności oraz wydanie zaświadczenia celowości stosowania skróconej normy
czasu pracy (bez badań dodatkowych i specjalistycznych)

PRZYKŁADOWE USŁUGI STOMATOLOGICZNE
l.p.
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USŁUGA
Badanie stomatologiczne - przegląd jamy ustnej

2.
3.
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Wypełnienie ubytku
Opatrunek
Wypełnienie kanałów

5.

Znieczulenie

6.

Ekstrakcja zęba

7.

Lakowanie zęba

8.

Skaling /usunięcie kamienia nazębnego/aparatem ultradźwiękowym

