Przebieg badania na prawo jazdy
Co muszę zrobić?
Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 91 812 15 15 lub mailowo badania@igielski.com.pl ustalając termin
badania na prawo jazdy, kwalifikację wstępną, badania okresowe czy medycyny pracy, i inne.
Co muszę przygotować na badania?




Na całą wizytę lekarską zarezerwuj około 20-30 minut. Natomiast samo badanie przeważnie udaje się wykonać
znacznie szybciej. Badanie psychologiczne może trwać ponad 60 minut.
Osobom, które podadzą numer telefonu, przed wizytą wysyłamy SMS-a z przypomnieniem o badaniu, tak aby nie
zapomnieć o ważnym początku w karierze kierowcy lub możliwości dalszej kontynuacji pracy w tym zawodzie :)
Wypadło Ci coś niespodziewanego? Daj nam znać, a przepiszemy Cię na inny termin badania.

Jakie badania są przeprowadzone?
W tabeli zaznaczyliśmy obowiązkowe badania , które należy wykonać zanim ostatecznie udasz się do orzecznika.
Wszystkie te badania zrobisz w naszej placówce na miejscu tego samego dnia.
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badanie pierwszy raz

O

O

badanie pierwszy raz.
Badanie realizowane
jednocześnie, w tym
samym czasie

O

O

odnowienie uprawnień
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operator dźwigów, koparek,
ładowarek samojezdnych,
inne

O

F

F

O

O

operator maszyn
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Kurs egzaminatora nauki
jazdy
Instruktor nauki / techniki
jazdy
Egzaminator nauki jazdy
Medycyna Pracy
kierowca taxi
motorniczy
kierowca poj.
Uprzywilejowanego
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O - obowiązkowe
F – fakultatywne w zależności od przeprowadzonego wywiadu przez lekarza
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Co należy zabrać i jak się przygotować?

BADANIE
okulistyczne
Badanie nie wymaga
specjalnego
przygotowania.
Należy być wyspanym,
Nie wolno znajdować się
pod wpływem
jakichkolwiek środków
przygotowanie
odurzających,
do badania
Okulary lub soczewki (w
przypadku wady wzroku
badanie odbędzie się w
szkłach korekcyjnych)
Nie musisz być na czczo.

ważne
dokumenty
osobowe

dowód osobisty /
paszport,
prawo jazdy (jeśli już
masz)

neurologiczne
Badanie nie
wymaga
specjalnego
przygotowania.
Należy być
wyspanym,
Nie wolno
znajdować się
pod wpływem
jakichkolwiek
środków
odurzających,
Nie musisz być
na czczo.

glukoza
Badanie
przeprowadzone jest
w godzinach
porannych.
Musisz być na czczo
8-12 godzin przed
planowanym
badaniem nie
powinieneś nic jeść
ani pić (z wyjątkiem
wody). Zaleca się,
abyś przed badaniem
glukozy zrezygnował
bądź zmniejszył
wysiłek fizyczny
dowód osobisty / dowód osobisty /
paszport,
paszport,
prawo jazdy (jeśli
już masz)

nie jest wymagana

osoby chorujące
na padaczkę
(w przypadku
karta konsultacji
przeprowadzonej w
neurologicznej,
przeszłości korekcji wzroku wystawionej
wymagana jest
przez
dokumentacja z
prowadzącego
przeprowadzonego
lekarza
zabiegu)
neurologa (wzór
do pobrania)

dokumentacja
medyczna

środki
bezpieczeństwa

opłata

(w przypadku
przeprowadzonej
w przeszłości
operacji/zabiegi
neurologicznego
wymagana jest
dokumentacja z
przeprowadzone
go zabiegu)

nie jest wymagana

orzecznik
Badanie nie wymaga
specjalnego
przygotowania.
Należy być
wyspanym,
Nie wolno
znajdować się pod
wpływem środków
odurzających,
Aparat słuchowy w
przypadku osób z
wadami słuchu,
Nie musisz być na
czczo.

psychologiczne
Badanie nie
wymaga
specjalnego
przygotowania.
Należy być
wyspanym,
Nie wolno
znajdować się
pod wpływem
jakichkolwiek
środków
odurzających,
Nie musisz być na
czczo.

dowód osobisty /
paszport,
prawo jazdy (jeśli już
masz)
karta pobytu
(obcokrajowiec. Jeśli
nie posiadasz
skontaktuj się z
nami)
osoby chorujące na
cukrzycę karta
konsultacji
diabetologicznej,
wystawionej przez
prowadzącego
lekarza diabetologa
(wzór do pobrania)
o ile jesteś w
posiadaniu, warto
zabrać
dokumentację
medyczną oraz w
przypadku chorób
przewlekłych
aktualne
zaświadczenie
wystawione przez
lekarza
prowadzącego.
Inną ważną
dokumentację
medyczną (jeśli
badany przebywał w
szpitalu, doznał
poważnego urazu)
lub orzeczenie o
stopniu
niepełnosprawności

dowód osobisty /
paszport,
prawo jazdy (jeśli
już masz)
karta pobytu
(obcokrajowiec.
Jeśli nie posiadasz
skontaktuj się z
nami)
orzeczenie o
niepełnosprawno
ści (jeśli jest
wydane)
inna
dokumentacja
lekarska o
chorobach
przewlekłych

na badanie przyjdź w maseczce zakrywającej nos i usta oraz zdezynfekuj ręce przed samym badaniem
zgodnie z cennikiem (płatność możesz dokonać przelewem, w gotówce lub kartą płatniczą)
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Przebieg badania na prawo jazdy
W pierwszej kolejności trzeba będzie wypełnić:

oświadczenie dotyczącego stanu zdrowia

nagłówek karty badania lekarskiego
W czasie badania lekarz orzecznik dokonuje oceny stanu zdrowia:













narządu wzroku;
narządu słuchu i równowagi;
układu ruchu;
układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego;
układu nerwowego, w tym padaczki;
obturacyjnego bezdechu podczas snu;
czynności nerek;
cukrzycy;
stanu psychicznego;
objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu (środków działających podobnie do alkoholu) lub jego (ich)
nadużywanie;
stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami;
innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

Przeprowadza wywiad z badanym, na tej podstawie wypełniając dokumenty.
Nie są przeprowadzane żadne próby wysiłkowe ani badania z naruszeniem ciągłości tkanek.
W przypadku stwierdzenia poważnej wady wzroku lub innej choroby o potencjalnie ciężkim przebiegu, lekarz
może skierować badanego na wizytę specjalistyczną – w takim przypadku badanie zostanie dokończone dopiero, kiedy
badany dostarczy dodatkową dokumentację medyczną.
Po zakończeniu badania lekarz wydaje orzeczenie (z tym orzeczeniem zgłaszasz się do Wydziału Komunikacji) podając w
nim ewentualne kody ograniczeń, które oznaczają np. możliwość kierowania pojazdami w okularach lub soczewkach kod
01.06 (z kodami możesz zapoznać się tutaj)
Po badaniu kierowcy
Wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę PKK
Zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji:

z uzyskanym orzeczeniem lekarskim

jednym zdjęciem

wnioskiem o wydanie prawa jazdy, pobierz i wypełnij w domu, albo weź w urzędzie.

dokumentem tożsamości.
Urzędnik wyda Ci bezpłatnie Numer PKK:




w większości przypadków od ręki
do 2 dni jeżeli urząd musi sprawdzić Twoje dane
od 1 do 2 miesięcy jeżeli Twoja sytuacja wymaga postępowania wyjaśniającego

Grupa Igielski, Centrum Badań Lekarskich i Psychologicznych
Aleja Bohaterów Warszawy 18/1-2 Szczecin , tel. 91 812 15 15 badania@igielski.com.pl

