Poradnia Medycyny Pracy
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna
ul. Rembielińska 8, tel. 22 51 91 333

PRACOWNIA BADAŃ KIEROWCÓW
W czerwcu 2012 roku w Przychodni zaczęła działać Pracownia Badań Kierowców. Lokuje nas to w grupie kilku najbardziej
prestiżowych ośrodków medycznych w Warszawie, które umożliwiają w czasie jednej wizyty przeprowadzenie badań psychotechnicznych oraz badań z zakresu medycyny pracy. W praktyce oznacza to, że w jednym miejscu, w ciągu jednego dnia,
a nawet podczas jednej wizyty, można wykonać zarówno badanie u lekarza medycyny pracy, jak i psychotechnikę. Posiadamy:
 zezwolenie marszałka województwa mazowieckiego na prowadzenie pracowni psychologicznej i wydawanie orzeczeń
 status podmiotu uprawnionego do badań odwoławczych nadany przez marszałka województwa mazowieckiego,
co pozwala nam na przeprowadzanie badań odwoławczych.
Podstawowe kierunki działalności Pracowni Badań Kierowców to:

1. BADANIA PSYCHOTECHNICZNE
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, badania psychotechniczne są obowiązkowe między innymi dla takich grup jak:
 kierowcy skierowani przez lekarza medycyny pracy
 kierowcy zawodowi
 przewoźnicy drogowi, w tym taksówkarze
 kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
 instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy
 kandydaci na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 kandydaci na kierowców zawodowych
 przedstawiciele handlowi oraz pracownicy prowadzący
samochody służbowe
 kierowcy skierowani przez policję z powodu:
– przekroczenia liczby 24 punktów karnych,
– udziału w wypadku drogowego,
– prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego
środka psychoaktywnego

 operatorzy wózków widłowych i ciężkiego sprzętu
budowlanego
 kandydaci do pracy na wysokościach
Badania psychotechniczne kierowców zawodowych i amatorów w zakresie zdolności prowadzenia pojazdów obejmują:
 testy aparaturowe:
– widzenie w mroku
– widzenie stereometryczne
– wrażliwość na olśnienie
– koordynacja wzrokowo-ruchowa
– szybkość i dokładność reakcji przestrzennej
 badanie sprawności intelektualnej
 badanie osobowości
 badanie temperamentu

2. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
Diagnoza psychologiczna obejmuje:
 testy inteligencji
 testy osobowości i temperamentu
 testy neuropsychologiczne
Szeroki wybór testów:
 pozwala na określenie mocnych i słabych stron

 ułatwia wybór kierunku kształcenia, drogi zawodowej
 pomaga lepiej poznać siebie i zaplanować kierunek rozwoju
 pozwala przyjrzeć się przyczynom problemów intelektualnych
 ułatwia zdiagnozowanie zaburzeń funkcjonowania mózgu
 stanowi istotny element diagnozy funkcji psychomotorycznych

Istnieje możliwość sporządzenia pisemnej opinii oraz omówienia
wyników w czasie konsultacji podsumowującej.
Błyskawiczne terminy badania i odbioru wyników.
Osoby zainteresowane
badaniami psychotechnicznymi,
diagnozą psychologiczną zapraszamy
do skorzystania z naszej oferty.
www.carmed.com.pl
PRACOWNIA BADAŃ KIEROWCÓW
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Rembielińska 8
tel: 22 51 91 333, 22 51 91 320
Zapisy: telefonicznie, osobiście lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie www

