Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Poradnia Medycyny Pracy
Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym
przez ustawę o Medycynie Pracy oraz Kodeks Pracy stworzył nowoczesny system opieki zdrowotnej nad
pracownikami. Odpowiednia organizacja pracy i wysoko wykwalifikowana kadra gwarantuje wysoką
jakość usług wykonanych w jednym dniu i w jednym miejscu.
Wykonujemy:
- badania wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników wszystkich branż zawodowych przy
różnorodnych narażeniach,
- badania dla osób pracujących na wysokości i dla pracowników przy obsłudze monitora ekranowego,
- wszelkie badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka zdrowia),
- wizytacja stanowisk pracy oraz uczestnictwo lekarza w komisjach BHP.
W zależności od grupy zawodowej i rodzaju wykonywanej pracy badania obejmują:
-

badania
badania
badania
badanie

laboratoryjne - pełen zakres badań,
specjalistyczne : EKG, RTG, USG, mammografia,
lekarzy specjalistów : okulista, neurolog, laryngolog,
lekarza medycyny pracy wraz z wystawieniem orzeczenia o zdolności do pracy.

W oparciu o potrzeby i wymagania Klienta jesteśmy w stanie przygotować indywidualnie dopasowaną
ofertę cenową.Gwarantujemy profesjonalną i terminową obsługę, konkurencyjne ceny oraz
satysfakcjonującą współpracę.
Rejestracja pod numerem tel. 061 6477 783Informacji dla firm zainteresowanych współpracą z zakresu
Medycyny Pracy udziela p. Monika Kwaśniewska - Dział Organizacyjny i Rozliczeń tel. 61 64 77 775, email: m.kwasniewska@posum.pl lub p. Anna Stelmaszyk - pielęgniarka Poradni Medycyny Pracy tel. 61
64 77 783, e-mail: medycynapracy@posum.pl. PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
W ramach medycyny pracy oferujemy pełny zakres profilaktycznych badań psychologicznych oraz badań
kwalifikacyjnych:
- kandydatów na kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy,
- kierowców zawodowych (m.in. w ramach okresowych badań profilaktycznych),
- kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
- osób po zatrzymaniu prawa jazdy przez policję,
- operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego,
- operatorów wózków widłowych,
- osób pracujących na wysokości,
- osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni.
W celu umówienia terminu
badania proszę dzwonić pod numer tel. 61-64-77-783.
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