DO-0133/12/2014

Komunikat nr 12
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 14 marca 2014 roku
w sprawie: badań profilaktycznych pracowników
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że od dnia 17 marca 2014 roku badania profilaktyczne
pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie przeprowadzać wyłoniona w drodze
postępowania przetargowego firma:
Centrum Medyczne iMed24 w Krakowie
31-864 Kraków, ul. prof. M. Życzkowskiego 29
tel. +48 12 376 31 34
Dojazd do Centrum Medycznego iMed24 jest możliwy komunikacją miejską:
tramwajem nr 4, 5, 9, 10, 52 – przystanek AWF, a na czas remontu al. Jana Pawła II
wprowadzona została komunikacja zastępcza, tj. autobusy nr: 704, 724, 744 – przystanek AWF.
Dla posiadających samochód - bezpłatny parking.
Badanie lekarskie pracownika będzie przeprowadzane na podstawie skierowania
zawierającego charakterystykę środowiska pracy, sporządzoną na podstawie dokumentacji
oceny ryzyka zawodowego lub zakresu obowiązków pracownika. Wskazówki ułatwiające
wypełnianie skierowania zamieszczono na stronie internetowej:
http://www.ibhp.uj.edu.pl/przepisy-bhp/zarzadzenia-wewnetrzne.
Zakres wstępnych i okresowych profilaktycznych badań lekarskich określają
obowiązujące w tym zakresie przepisy. Ponadto umowa ze świadczeniodawcą obejmuje
wykonanie następujących badań laboratoryjnych: morfologii krwi, OB, badania
poziomu glukozy, prześwietlenia płuc, badania okulistycznego oraz badania ogólnego
moczu.
Na wniosek osoby poddanej badaniu profilaktycznemu mogą zostać wydane
nieodpłatnie kserokopie wyników wykonanych badań diagnostycznych lub specjalistycznych
konsultacji lekarskich.
Po telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu się osoby skierowanej i umówieniu
terminu i godziny rozpoczęcia badań lekarskich, Centrum Medyczne iMed24 wyznaczy
termin przeprowadzenia badania, nie dłuższy niż 4 dni robocze od dnia zgłoszenia. Badania
są wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
Badania wstępne i okresowe winny być zakończone nie później niż w następnym dniu
roboczym po dniu rozpoczęcia badań. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania
specjalistycznego badania konsultacyjnego lub badania dodatkowego niezbędnego
dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika, termin
oczekiwania na to badanie nie może przekroczyć 5 dni roboczych.
Jednocześnie przypominam, że pracownik jest zobowiązany do wykonania badań

przed upływem terminu ważności poprzedniego orzeczenia lekarskiego (w przypadku badań
okresowych) lub przed przystąpieniem do pracy (w przypadku badań wstępnych
i kontrolnych). Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy
pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań
do pracy na określonym stanowisku.
W załączeniu przewodnik oraz oferta dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego
przygotowane przez Centrum Medyczne iMed24.

Z wyrazami szacunku
Kanclerz UJ

mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska

Do wiadomości:
 wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)

MEDYCYNA PRACY
PRZEWODNIK DLA PRACOWNIKÓW
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Centrum Medyczne iMed24
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz zaawansowanych technologii świadczymy
kompleksowe usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jesteśmy jedną z pierwszych komercyjnych
placówek w Polsce, która wdraża innowacyjne rozwiązania oparte na wiedzy z zakresu medycyny,
informatyki i fizyki. Jesteśmy też jedyną placówką w Małopolsce, która dysponuje tak szeroką bazą
diagnostyczną w jednym miejscu. Dzięki niej nasi Pacjenci mogą wykonać wszystkie badania w jednym
miejscu, w krótkim czasie i w komfortowych warunkach.
Pacjenci na każdym etapie leczenia mogą liczyć na pomoc i wsparcie naszego zespołu, składającego się
z wysoko wyspecjalizowanej i starannie dobranej kadry medycznej. Zależy nam na dobrej współpracy
Pacjenta z lekarzem i budowaniu relacji opartych na wzajemnym zaufaniu, dlatego też w Centrum
Medycznym iMed24 cały proces leczenia Pacjenta koordynowany jest przez lekarza prowadzącego.
Odpowiada on na wszelkie pytania, udziela porad, pomaga w podjęciu decyzji dotyczących leczenia,
a w razie potrzeby ustala odpowiednie konsultacje z innym specjalistą. Dzięki niemu Pacjenci świadomie
mogą brać udział w planowaniu profilaktyki, diagnostyki i terapii, lepiej rozumieją podejmowane decyzje.
W Centrum Medycznym iMed24 zapewniamy opiekę całej rodzinie – zarówno dorosłym, jak i dzieciom.
Z myślą o najmłodszych Pacjentach powstało Centrum Pediatryczne, gdzie w przyjaznych warunkach
i pod okiem doświadczonej kadry troszczymy się o zdrowie najmłodszych.

Informacje praktyczne
Umawianie terminów badań

+48 12 376 31 34
Jak do nas dojechać?
Centrum Medyczne iMed24 zlokalizowane jest w Krakowie przy ul. prof. M. Życzkowskiego 29
(dawniej al. Jana Pawła II 41f)
Komunikacja miejska: tramwaje nr 4, 5 9, 10, 52, przystanek “AWF”
W związku z prowadzonymi pracami remontowymi prowadzonymi przy al. Jana Pawła II wprowadzona jest
zastępcza komunikacja miejska. Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem: www. mpk.krakow.pl
Komunikacja zastępcza: autobusy 704, 724, 744, przystanek “AWF”

ul. prof. M. Życzkowskiego 29

Koordynator medycyny pracy ze strony iMed24
Ewa Kaczka
ewa.kaczka@imed24.pl
tel. kom. 660 464 339
tel. 12 394 41 57

Co nas wyróżnia?
Dbając o komfort naszych Pacjentów zapewniamy:
•

przestrzenne i komfortowe poczekalnie z kącikiem prasowym oraz telewizją

•

poczekalnię pediatryczną oraz kącik dla matki z dzieckiem,

•

udogodnienia dla osób niepełnosprawnych - podjazd oraz specjalnie przystosowane toalety,

•

dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie całego Centrum

•

bezpłatny parking bezpośrednio przy centrum medycznym

Oferta usług komercyjnych
Centrum Diagnotystyki Obrazowej
•

tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, densytometr, mammograf , w pełni cyfrowy aparat
RTG, pantomograf, szeroki zakres badań USG

Konsultacje lekarzy blisko 30 specjalizacji
•

m.in.: ortopedia, kardiologia, okulistyka, neurologia, otolaryngologia, ginekologia, nefrologia, urologia,
endokrynologia, dermatologia, pediatria,interna

Badania diagnostyczne
•

m.in.: EEG, EMG, dermatoskopia, pachymetria, Holter rytmu serca, Holter ciśnieniowy

Badania endoskopowe
•

m.in.: kolonoskopia i gastroskopia

Stomatologia i ortodoncja
Plany opieki medycznej dla osób indywidualnych oraz rodzin

Wszyscy Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą skorzystać

30% rabatu*

na wyżej wymienione usługi komercyjne.

*wyłączając znieczulenie, kontrasty, szczepionki oraz stomatologię i ortodoncję
Więcej informacji na temat oferty komercyjnej na stronie www.imed24.pl
lub pod numerem telefonu: 12

376 31 31

