INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY
NA TEMAT BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
A. Badanie PROFILAKTYCZNE – to badanie o braku przeciwwskazań Medycyny Pracy do
wykonywania danego zawodu – dotyczy wszystkich zawodów
To badanie bezpłatne, jeżeli jest wykonywane we wskazanej Medycynie Pracy przy ul. 11Listopada 7.
Brak wykonanego badania będzie skutkowało skreśleniem ucznia z listy!
Miejsce wykonania badania: Medycyna Pracy przy ul. 11-Listopada 7.
Wydanie skierowania na badanie – osobisty odbiór w ZSP nr 1 w Słupsku
Czas wykonania badania: zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Medycynę Pracy
Etapy wykonania badania:
1. Rejestracja osobista ucznia (bez konieczności obecności opiekuna prawnego)
PORADNIA UL. 11 LISTOPADA
------------

Czas pracy rejestracji

Czas pracy poradni

Poniedziałek

07.30 - 14.00

07.30 - 15.05

Wtorek

08.00 - 17.00

07.30 - 18.00

Środa

07.30 - 14.00

07.30 - 15.05

Czwartek

07.30 - 14.00

07.30 - 15.05

Piątek

07.30 - 14.00

07.30 - 15.05

Informacja telefoniczna - tel. 59 845-48-17
Nr gabinetu
10A

Badania przedlekarskie/rejestracja
piel. Beata Adamczak, piel. Danuta Niewola, piel. Ewa Golembka

Wymagana dokumentacja przy badaniu:
- skierowanie wydane przez szkołę 2 egz.
- dowód tożsamości ze zdjęciem (np. dowód tymczasowy, legitymacja szkolna z gimnazjum)
- karta zdrowia ze szkoły
- orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli uczeń posiada
- okulary korekcyjne, jeżeli uczeń posiada

2. Wykonanie badania przez lekarza we wskazanym terminie przez Medycynę Pracy w
obecności opiekuna prawnego lub w obecności upoważnionej osoby (wzór
upoważnienia w załączniku)
Nr gabinetu
10B
8

Lekarz
lek. med. Jacek Papierowski
lek. med. Saturnina Wilkołek - Szudarska

B. Badanie Sanitarno – Epidemiologiczne to badanie, które przeprowadza się u uczniów,
kształcących się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby oraz u osób podejmujących lub
wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia
lub choroby zakaźnej na inne osoby.
Jest wykonywane razem z badaniem profilaktycznym dla poniższych zawodów:
 Technik żywienia i usług gastronomicznych
 Technik hotelarstwa
 Kucharz
 Cukiernik
 Technik obsługi turystycznej
Etapy wykonania badania:
1. Wykonanie badania kału w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku,
ul. Piotra Skargi 8. To badanie bezpłatne bez skierowania.
Przyjmowanie próbek kału: poniedziałek - czwartek w godzinach 8:00 - 10:30
2. Odbiór wyników w szkole po około 1 tygodniu od daty ostatniej próbki.
3. Wykonanie badania w Medycynie Pracy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
Medycynę Pracy.
Koszt badania sanitarno-epidemiologicznego ponosi uczeń. Badanie profilaktyczne bezpłatne.
Wymaganie dokumenty przy badaniu:
- wyniki z sanepidu,
- skierowanie wydane przez szkołę 2 egz.
- dowód tożsamości ze zdjęciem (np. dowód tymczasowy, legitymacja szkolna z gimnazjum)
- karta zdrowia ze szkoły
- orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli uczeń posiada
- okulary korekcyjne, jeżeli uczeń posiada

