Zasady realizacji badań medycyny pracy

Bieżące informacje, 21 kwietnia 2020 r.
W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych Pacjentów, w szczególnych przypadkach, umożliwiamy
przeprowadzenie, w ramach medycyny pracy, badań wstępnych i kontrolnych w formie porady
telemedycznej. Jednocześnie przypominamy, że podstawową formą realizacji badań medycyny pracy
pozostaje wizyta stacjonarna w centrum medycznym lub przychodni przyzakładowej.

KTO MOŻE REALIZOWAĆ BADANIA WSTĘPNE I KONTROLNE W FORMIE PORADY
TELEMEDYCZNEJ




Badania kontrolne w formie porady telemedycznej: przeznaczone dla pracowników
po przebytych ciężkich chorobach (w tym leczeniu onkologicznym), którzy chcą wrócić do pracy
i mogą pracować w trybie home office. Wiemy jak ważne jest, aby nie narażać ich na ryzyko
związane z kontaktem z innymi osobami.
Badania wstępne w formie porady telemedycznej: przeznaczone dla przyszłych pracowników,
którzy nie mogą zrealizować badań w swojej okolicy, a odległość do placówek Grupy LUX MED
jest zbyt duża.

JAK UMÓWIĆ BADANIA MEDYCY PRACY W FORMIE PORADY TELEMEDYCZNEJ
Poradę Telemedyczną można zarezerwować poprzez Centrum Umawiania Badań Medycyny Pracy
22 33 81 666.

REALIZACJA BADAŃ WSTĘPNYCH I KONTROLNYCH W FORMIE PORADY
TELEMEDYCZNEJ





Usługa realizowana jest w formie rozmowy telefonicznej, która jest nagrywana.
Ważność orzeczeń wydanych w trybie porady telemedycznej wygasa po upływie 30 dni od
odwołania stanu epidemii.
Warunkiem koniecznym do realizacji badań wstępnych i kontrolnych jest dostępność
dokumentacji z poprzednich badań. Jeśli dokumentacji nie ma w systemie LUX MED, Pacjent
zobowiązany jest dostarczyć niezbędne dokumenty drogą elektroniczną.
W przypadku wątpliwości orzeczniczych lub w sytuacji, która wskazuje na prawdopodobieństwo
wydania negatywnego orzeczenia, Pacjent zostanie przekierowany na wizytę do placówki.
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PYTANIA I ODPOWIEDZI:
Od kiedy mogę zgłosić pracowników na badania w formie porady telemedycznej?
Pracownicy mogą zgłaszać się na badania w takiej formie od 21.04.2020 r.
Czy do porady telemedycznej można zgłosić pracowników, którzy przebywają poza granicami
kraju?
Nie. Pacjent musi przebywać na terenie Polski.
Czy do porady telemedycznej niezbędne są wyniki badań i konsultacji wynikających z narażeń?
Tak. Jeśli Pacjent posiada kopię badań lub wyników, należy wysłać ją drogą mailową na adres wskazany
przez operatora Centrum Umawiania Badań Medycyny Pracy podczas zapisu na poradę telemedyczną.
Jaka jest procedura umawiania badań medycyny pracy za pomocą porady telemedycznej?
Pacjent kontaktuje się z Infolinią Centrum Umawiania Badań Medycyny Pracy pod numerem telefonu:
22 33 81 666, podczas rozmowy konsultant informuje Pacjenta o szczegółach.
Czy pracodawca może wysłać listę pracowników oraz ich skierowania na badania wstępne?
Tak. Pracodawca może wysłać taką listę w szablonie badań grupowych na adres mailowy:
medycynapracy.cubmp@luxmed.pl.
Kiedy należy wykonać badania medycyny pracy?
Badania kontrolne należy wykonać w pierwszym dniu po zakończonym leczeniu, natomiast badania
wstępne przed podjęciem pracy.
Czy lekarz podczas porady telemedycznej może odmówić wydania orzeczenia?
Tak. Lekarz w trakcie realizacji usługi może odmówić wydania orzeczenia i przekierować Pacjenta na
wizytę do placówki.
W jaki sposób otrzymam orzeczenie o zdolności do pracy?
Orzeczenie zostanie przesłane na adres mailowy wskazany przez Pacjenta.

Komu rekomendujemy wykonanie badań medycyny pracy w trybie porady telemedycznej?


Pacjentom wracającym do pracy po ciężkich chorobach, którzy nie powinni narażać się na kontakt
z innymi osobami.
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Pacjentom, którzy nie mogą zrealizować badań w swojej okolicy, a odległość do placówek Grupy
LUXMED jest zbyt duża.

W jakich przypadkach Pracownik nie może zrealizować konsultacji w trybie porady
telemedycznej?


Kiedy przebywa poza granicami kraju.



Gdy nie posiada kompletu badań przy dużej liczbie narażeń, a w systemie LUX MED brakuje
dokumentacji z poprzednich badań.
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