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Dodatkowe informacje – m.in. jakie badania należy wykonać  
przed wizytą u lekarza medycyny pracy: 

 
1. Badanie sanitarno-epidemiologiczne – konieczna książeczka z badaniem kału na 

nosicielstwo (badanie wykonują stacje sanitaro-epidemiologiczne) 

2. Badania wysokościowe (powyżej 3 m) – należy wykonać badanie okulistyczne, neurologiczne 

oraz badanie słuchu. 

3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin – należy wykonać badanie okulistyczne. 

4. Hałas – przekroczenie powyżej 85 dB lub 1 NDN– należy wykonać badanie słuchu 

5. Pyły – przekroczenie dopuszczalnego stężenia – należy wykonać spirometrię, pyły drewna 

twardego i wolnej krzemionki – zawsze należy wykonać RTG płuc. 

6. Spawacze – należy wykonać badanie okulistyczne. 

7. Nauczyciele – przed wizyta konieczna konsultacja laryngologiczna. 

8. Diabetycy – na badanie należy przyjść z wynikiem badania glukozy na czczo (nie starszym niż 

3 dni) lub konsultacja od lekarza diabetologa (o ile lekarz MP skieruje na badanie) 

9. Kierujący pojazdami wszystkich kategorii – badanie poziomu glukozy na czczo. 

10. Osoby pracujące ze środkami chemicznymi ochrony roślin lub w OSP-  należy 

wykonać badania krwi: ALAT, AspAT, GGTP, cholinoesteraza, bilirubina. 

11. Operatorzy wózków widłowych, jezdniowych, dźwigów, koparek, ładowarek i innych 

maszyn budowlanych – należy wykonać konsultację psychologiczną. 

12. Pracownik prowadzący w ramach obowiązków służbowych samochody w ramach 

kat. B prawa jazdy – należy wykonać konsultację psychologiczną oraz badanie  poziomu 

glukozy na czczo. 

13. Kierowcy zawodowi do świadectwa kwalifikacji lub nowej kategorii – należy wykonać 

konsultację psychologiczną oraz badanie okulistyczne, badanie poziomu glukozy na czczo. 

14. Osoby pracujące w godzinach nocnych – badanie poziomu glukozy na czczo. 

15. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – koniecznie należy zabrać ze sobą kopię 

orzeczenia. 

16. BADANIE KONTROLNE po L4 dłuższym niż 30 dni – należy zabrać ze sobą 

zaświadczenie o zakończeniu leczenia. Badanie może być wykonane ostatniego dnia L4 lub 

następnego dnia po jego zakończeniu. 

17. Prosimy, aby osoby korzystające z okularów do pisania,  zabierały je ze sobą na 

badanie z uwagi na konieczność wypełnienia karty badania przed wizytą u lekarza. 


