ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO
DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
1. Co to jest?
Jest to druk, na którym lekarz medycyny pracy stwierdza (na podstawie wyniku badań
na nosicielstwo), że dana osoba może mieć kontakt z żywnością.
2. Dlaczego jest potrzebne?
Zaświadczenie jest potrzebne, ponieważ za kontakt z żywnością kontrolujący
z Sanepidu uważają zarówno podawanie posiłków uczestnikom, jak i zmywanie po
posiłkach i każdorazowe wejście na teren kuchni. Każdy z terenowych oddziałów
Sanepidu ma swoje dyrektywy w tej kwestii.
3. Gdzie można uzyskać to zaświadczenie?
Zaświadczenie wydaje lekarz medycyny pracy.
W większości placówek Medycyny Pracy wymagane jest tzw. skierowanie od
pracodawcy, aby móc zarejestrować się na wizytę i uzyskać zaświadczenie (opłata za
nie różni się w zależności od wybranej przychodni).
UWAGA! Każdy animator, który nie ma jeszcze tego zaświadczenia lub skończył się
termin jego ważności może przyjść do siedziby Diakonii (Kraków, ul. Wiślna 12/6)
i otrzyma skierowanie do medycyny pracy, które upoważni go do uzyskania ww.
zaświadczenia za jedyne 30 zł (należy wpłacić w siedzibie Diakonii przy odbiorze
skierowania). Umowa w tym temacie została podpisana z Małopolskim Ośrodkiem
Medycyny Pracy w Krakowie, przy ul. Zygmunta Augusta 1.
4. Gdzie można zrobić same badania?
Najlepiej sprawdzić w Internecie, gdzie mieści się najbliższa placówka Sanepidu, która
wykonuje badania. Z wynikami badań udajemy się do lekarza medycyny pracy.
WYBRANE INFORMACJE ZE STRONY KRAKOWSKIEGO SANEPIDU
(http://wsse.krakow.pl):
Próbki do badania kału w kierunku nosicielstwa u osób zdrowych przyjmowane są
w Punkcie Przyjmowania Próbek WSSE w Krakowie, ul. Prądnicka 76 (KONTAKT
TELEFONICZNY: 12 25 49 409). Aby wykonać badanie należy:
1. Wpłacić przelewem 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt zł)
Numer konta:
85 1010 1270 0037 0822 3100 0000
Nazwa odbiorcy: WSSE Kraków, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków
Tytułem:
Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie
2. W Punkcie Przyjmowania Próbek okazać kserokopię dowodu wpłaty i odebrać pojemniki
na próbki oraz zlecenie i wytyczne dotyczące pobierania próbek.
3. Do Punktu Przyjmowania Próbek dostarczyć trzy próbki kału pobrane zgodnie
z zaleceniem wraz z wypełnionym zleceniem i dowodem wpłaty. (zlecenie dostępne na
stronie)
4. Odebrać wyniki badania w WSSE w Krakowie, ul Prądnicka 76, parter, pok. 18
najwcześniej po 7 dniach od daty dostarczenia próbek.
Wydawanie pojemników na próbki: poniedziałek–piątek 7.30–15.00; przyjmowanie próbek
do badania: poniedziałek-środa 7.30–11.00; wydawanie wyników badań: poniedziałekśroda 12.00–15.00, czwartek–piątek 7.30–15.00
Do wykonania badań nie potrzeba skierowania od lekarza i/lub pracodawcy.

