Informacja dla kierowców skierowanych przez Starostę na badania
do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku
WOMP w Gdańsku informuje, że badania kierowców przeprowadzane są po uprzednim
zarejestrowaniu się na konkretny termin.
W celu zarejestrowania się na badania, prosimy o kontakt:

- telefoniczny pod numerem (58) 340-59-22 , w godzinach 11.00 - 14.30
- lub osobiście w siedzibie WOMP w Gdańsku , ul. Okrąg 1 B
Na badanie należy zgłosić się z dowodem osobistym oraz oryginałem skierowania na badanie
lekarskie lub psychologiczne

Dodatkowo należy dostarczyć:
-

osoby

posiadające

stopień

niepełnosprawności

-

aktualne

orzeczenie

o

stopniu

niepełnosprawności oraz dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia, z którego powodu
przyznany jest stopień niepełnosprawności,
- w przypadku występowania chorób przewlekłych - zaświadczenie o stanie zdrowia i stosowanym
leczeniu od lekarza leczącego oraz posiadaną dokumentację medyczną, tj. karty informacyjne
leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego (wyniki badań laboratoryjnych, EKG, EEG, zdjęcia rtg,
posiadane opinie specjalistyczne) - jeżeli pacjent ma je w posiadaniu,
- w przypadku występowania problemów neurologicznych, w tym padaczki – kartę
konsultacyjną- neurologiczną wypełnioną przez leczącego neurologa - pobierz wzór
- w przypadku występowania cukrzycy - dzienniczek samokontroli lub wydruk z glukometru oraz
informację o przebiegu choroby i stosowanym leczeniu wystawioną przez lekarza leczącego,
dla kategorii C, C+E, D, D+E

obligatoryjnie należy przedstawić kartę konsultacyjną -

diabetologiczną wypełnioną przez diabetologa lub innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy
- pobierz wzór,
- kierowcy, którzy leczyli się z powodu uzależnienia od alkoholu lub środków działających
podobnie do alkoholu - informację z ośrodka leczenia uzależnień o odbytej terapii i jej skutkach, a

także powinni dostarczyć opinię sądową - psychiatryczną, jeżeli mają taką w posiadaniu,
- badania psychologiczne w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami przeprowadzane na podstawie skierowania starosty można wykonać tego
samego dnia co badania lekarskie. W przypadku, jeżeli orzeczenie psychologiczne było wykonane
w innej pracowni psychologicznej, oryginał orzeczenia psychologicznego musi być przedstawione
lekarzowi w WOMP.

Przygotowanie do badania :
- na badanie należy zgłosić się w miarę możliwości na czczo: nie wolno pić napojów słodzonych,
barwionych, gazowanych, jeść posiłków (nie dotyczy osób chorych na cukrzycę)
- w stanach pourazowych badanie powinno być przeprowadzone po ukończeniu leczenia i
rehabilitacji ,
- należy zabrać ze sobą okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy - w przypadku ich
używania ,
- osoby przyjmujące leki powinny zabrać ze sobą dokładny spis lub opakowania tych leków,
- przez badaniem nie wolno pić alkoholu.
Badania lekarskie i psychologiczne są wykonywane odpłatnie na koszt osoby zainteresowanej.

