Wszystko
dla Twojego
zdrowia

PRZEBIEG BADAŃ
MEDYCYNY PRACY W MEDICOVER
Ważne informacje dla pacjenta
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Przygotuj się odpowiednio do badań Medycyny Pracy.

Gdy będziesz umawiać się na badania Medycyny Pracy, konsultant infolinii przekaże Ci szczegółowe
informacje na temat, jak przygotować się do badań. Informacje te możesz otrzymać również drogą
elektroniczną, jeśli udostępnisz Medicover swój adres e-mail.
Zastosuj się dokładnie do otrzymanych informacji.
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Przychodząc na badania Medycyny Pracy, zabierz ze sobą:

●
●

dokument tożsamości ze zdjęciem;
skierowanie na badanie Medycyny Pracy, jeśli placówka, w której masz umówione badania
Medycyny Pracy, nie obsługuje skierowań wystawionych drogą elektroniczną (zapytaj o tę
kwestię konsultanta podczas umawiania badań);
jeśli używasz okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych, koniecznie weź je ze sobą;
Zabierz również pojemnik na te soczewki;
jeśli leczyłeś się poza Medicover i przychodzisz na badania kontrolne, zabierz ze sobą
dokumentację medyczną, np. wyniki badań, karty informacyjne dotyczące leczenia szpitalnego
oraz zaświadczenie o zakończeniu leczenia od lekarza leczącego;
jeśli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/orzeczenie o przyznaniu świadczenia
rentowego czy świadczenia rehabilitacyjnego – zabierz je ze sobą do wglądu dla lekarza
Medycyny Pracy;
na wizytę zgłoś się co najmniej 10 minut wcześniej, aby Twoje ciśnienie krwi
ustabilizowało się, zanim wejdziesz do lekarza;
zgłoś się do recepcji Centrum Medicover, gdzie otrzymasz szczegółowe informacje
o zaplanowanych wizytach i numerach gabinetów, w których będą Cię przyjmować specjaliści
Medicover – zakres badań i konsultacji zależy od narażeń i uciążliwości
występujących na Twoim stanowisku pracy.

●
●

●

●
●
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Wizyty najczęściej zaplanowane są w taki sposób, aby podczas jednej wizyty w Centrum
Medicover można było odbyć wszystkie konsultacje oraz dodatkowe badania potrzebne
lekarzowi Medycyny Pracy do wystawienia orzeczenia.
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Przed wizytą u lekarza Medycyny Pracy pielęgniarka zweryfikuje Twoją tożsamość i wszystkie
niezbędne dane ze skierowania i przygotuje Cię do badania.   
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Pielęgniarka Medycyny Pracy sprawdzi, ile mierzysz i ważysz, zmierzy Ci ciśnienie tętnicze.
Następnie - jeśli z uwagi na narażenia występujące na Twoim stanowisku pracy będzie to
konieczne - wykona badania z krwi włośniczkowej (glukoza/lipidogram), EKG.
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Jeśli konsultacje specjalistyczne (okulisty, laryngologa) nie będą wymagane,
pielęgniarka Medycyny Pracy wykona badanie ostrości wzroku do dali i bliży, a także oceni
słuch szeptem. Szczegóły przebiegu takiego badania znajdziesz w punkcie 12.
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Lekarz Medycyny Pracy przeprowadzi z Tobą wywiad, wykona badanie przedmiotowe,
zapozna się z dokumentacją medyczną, jak również z pomiarami wykonanymi przez pielęgniarkę
i narażeniami ze skierowania od pracodawcy. Jeśli nie będzie widział wskazań do poszerzenia
zakresu badań, wystawi orzeczenie o zdolności do pracy w 3 egzemplarzach (jeden
dla Ciebie, drugi dla Twojego Pracodawcy, trzeci zostanie w dokumentacji medycznej).
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Następnie lekarz przekaże Ci orzeczenie i poprosi o weryfikację danych. Prosimy, sprawdź je
dokładnie. Jeśli będziesz mieć co do nich wątpliwości, poproś lekarza o wyjaśnienie.
Gdy już potwierdzisz prawidłowość tych danych, w placówkach własnych Medicover otrzymasz
swój egzemplarz orzeczenia i podpiszesz jego odbiór (w rejestrze wydanych orzeczeń).
      W placówkach współpracujących – otrzymasz 2 egzemplarze orzeczenia (dla siebie
i dla pracodawcy).
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Jeśli pracujesz przy komputerze i potrzebujesz korekcji okularowej zwróć uwagę czy na
orzeczeniu znajduje się pieczęć lub zapis informujący o konieczności pracy przy monitorze
ekranowym w szkłach korekcyjnych.

10 Jeśli nie zgadzasz się z treścią wystawionego orzeczenia, możesz odwołać się
do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy za pośrednictwem lekarza Medycyny Pracy,
który je wystawił. Możesz to zrobić od razu gdy je otrzymasz lub później. Zarówno Ty
jak i Twój pracodawca macie na to 7 dni roboczych od dnia otrzymania orzeczenia.
Po upływie tego terminu orzeczenie staje się prawomocne.
11 Pamiętaj, że zawsze masz możliwość zwrócenia się do Pracodawcy o wystawienie skierowania
na wcześniejsze badania okresowe jeśli Twój stan zdrowia od ostatniego badania pogorszył się.  
12

Badanie wzroku w przypadku narażenia na pracę przy
monitorze ekranowym - przebieg badania
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
dotyczącymi badań profilaktycznych pracowników
i kandydatów na pracowników badanie to może przeprowadzić
przeszkolona osoba, np. pielęgniarka Medycyny Pracy
czy optometrysta, nie musi to być lekarz okulista.
Badanie ma ocenić ostrość wzroku do dali i do bliży
oraz do pracy przy monitorze komputera/laptopa.

		
Badanie do dali pielęgniarka wykona za pomocą specjalnej tablicy z optotypami (ciągi znaków
różnej wielkości), tzw. Tablicy Snellena. Jeśli używasz okularów, pielęgniarka poprosi Cię o ich
zdjęcie (najpierw należy zbadać wzrok bez korekcji, a dopiero później w okularach) i przeczytanie
wskazanych znaków z odpowiedniej odległości.
Następnie pielęgniarka Medycyny Pracy przeprowadzi badanie wzroku do bliży (do czytania i do pracy
przy monitorze ekranowym). Polega ono na czytaniu tekstu pisanego czcionką różnej wielkości
z odpowiedniej tablicy. Tak jak poprzednio, badanie rozpocznie się bez korekcji, a potem będzie wykonane
z korekcją.
Pielęgniarka zapisze wyniki badań w elektronicznej dokumentacji do wglądu dla lekarza Medycyny Pracy.  
Jeśli od poprzedniego badania u lekarza Medycyny Pracy wzrok Ci się pogorszył, powiedz to
pielęgniarce i lekarzowi Medycyny Pracy podczas badań.
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Praca przy monitorze ekranowym nie jest pracą szkodliwą, a jedynie uciążliwą. Przepisy nie przewidują
refundacji dla pracownika pracującego przy monitorze ekranowym, gdy okulary nie korygują wzroku.
Okulary do pracy przy monitorze ekranowym nie służą do ochrony oczu (nie mają charakteru sprzętu
ochrony indywidualnej), lecz do korekcji wzroku. Okulary „zerówki” nie służą do korekcji wzroku, bo
stosujący je pracownik ma prawidłową ostrość wzroku.
W myśl art. 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
(Dz. U. Nr 148, poz. 973), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące
wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach
profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze
monitora ekranowego. Zasadniczo refundacja przysługuje pracownikowi, jeżeli użytkuje w czasie pracy
monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Zasady refundacji są
ujęte w regulaminie wewnętrznym firmy, w której pracujesz .

13 Jeżeli poza pracą przy monitorze ekranowym na Twoim stanowisku występują inne narażenia
wymagające bardziej szczegółowych badań narządu wzroku (np. kierowanie samochodem
służbowym kat. B), a do ich wykonania jest potrzebna specjalistyczna aparatura – Twój
wzrok zbada okulista.
14 Jeśli Twoje narażenia stanowiskowe nie wymagają konsultacji laryngologa, pielęgniarka
w gabinecie przygotowawczym zbada Twój słuch szeptem. Jest to badanie tzw. przesiewowe.
Polega ono na tym, że pielęgniarka szeptem wypowiada słowa, a Ty je powtarzasz.
Każde ucho zostanie zbadane oddzielnie.  
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