
Badania w narażeniach (2022 r.)KolumKolumna2 Kolumna3
Lp. Czynnik skodliwy Badania, które należy wykonać

1. Praca przy komputerze (np. biurowa)  tylko - lekarz medycyny pracy, lekarz okulista -  praca pow. 4 godzi

2. Hałas
audiogram, laryngolog, (RTG płuc tylko wg. wskazań lekarza jeżeli instrumenty 
dente)

3. Praca na wysokości pow. 3 m. okulista, laryngolog, neurolog, glukoza
4. Zapylenie (piekarz, murarz, malarz, spawacz) RTG płuc, spirometria
5. Zapylenie (pył drewna) spirometria, laryngolog

6. Czynniki chemiczne (rozpuszczalniki, farby, kleje)
RTG płuc, morfologia, ALAT, ASPAT, kreatynina, mocz, GGTP: - jeżeli 
ACETON: spirometria,RTG klatki piersiowej; 

7. Czynniki biologiczne (np. służba zdrowia)
RTG klatki piersiowej, morfologia, ASPAT, ALAT, przeciwciała anty HCV i anty 
HIV, (badania wstępne HIV, HCV)

8. Praca z żywnością RTG klatki piersiowej, kał 3 x (przy nowej ksiązżeczce)
9. Wózki widłowe okulista, psychotesty, glukoza, neurolog
10. Wózki platformowe - unoszące do 30 cm tylo lekarz medycyny pracy, bez dodatkowych konsultacji
11. Kierowca do prawa jazdy kat. B okulista, glukoza
12. Kierowca zawodowy B (takówkarze) okulista, glukoza, psychotesty, EKG, widzenie zmierzchowe
13. Kierowca kat. C.D. E. okulista, neurolog, psychotesty, widzenie zmierzchowe, glukoza
14. Prowadzenie pojazdu służbowego (kat. B) okulista, widzenie zmierzchowe, glukoza, psychotesty
15. Praca z bronią (dot. broni palnej, gazowej) psycholog, psychiatra, okulista, perymetria, widzenie zmierzchowe, EKG, glukoza
16. Stanowiska decyzyjne EKG, lipidogram,
17. Spawacz okulista, RTG klatki piersiowej, spirometria
18. Praca zmianowa (nocna) glukoza
19. Mikroklimat gorący/zimny EKG, spirometria, mocz, glikemia, kreatynina- krew 
20. PEM (pole elektromagnetyczne) okulista, morfologia, EKG

21.
Uczniowie, studenci zaświadczenia do 3 szkół 
(powyżej kolejna opłata)

studenci budownictwa, architektury – badania na wysokości pow. 3 metrów ( ze 
względu na praktyki studenckie); stomatologia: okulista, ortopeda.

22. Marynarze

okulista, laryngolog, neurolog, morfologia, mocz, glukoza, RTG klatki piersiowej, 
EKG, audiogram (mechanicy), przegląd stomatologiczny (marynarz może posiadać 
od swojego lekarza stomatologa); tankowce: dodatkowo AST, ALT, bilirubina, 
kreatynina

23. Rybacy badania takie jak świadectwo międzynarodowe morskie.


