Orzeczenia lekarskie dla kandydatów na studia I stopnia, wymagane są dla następujących wybranych
obszarów studiów:




Fizjoterapia
Usługi medyczno–opiekuńcze
Zarządzanie Służbą Zdrowia

Skierowanie na badania profilaktyczne wydawane jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną po
zarejestrowaniu kandydata do systemu Wirtualnej Rekrutacji oraz po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej
na koncie Uczelni w wysokości 80 zł.
Skierowanie kandydat może odebrać z Uczelni osobiście lub przez osobę upoważnioną. W indywidualnych
przypadkach dopuszcza się wysłanie skierowania do kandydata pocztą.
Dopuszcza się możliwość podpisania umowy o studia przed dostarczeniem przez Kandydata aktualnego
orzeczenia lekarskiego. Następnie Student zobowiązany jest dostarczyć orzeczenie lekarskie najpóźniej do
pierwszego dnia zajęć do Dziekanatu.

REJESTRACJA NA BADANIA LEKARSKIE
1. Ze skierowaniem należy zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy
znajdującego się przy ul. Karłowicza 26 w celu ustalenia terminu wizyty u lekarza medycyny pracy.
Przed rejestracją należy zgłosić się do pielęgniarki w celu ustalenia zaleconych badań.



Rejestracja:
osobista od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.00
telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.00,
telefon 52 341 95 66, 52 341 94 04, 52 341 94 70 telefoniczne uzgodnienie terminu badania
zapewni ich wykonanie w ciągu jednego dnia.

2. W przypadku wykonywania badań w Przychodni Medycyny Pracy bez skierowania wydanego przez
WSG (na własny koszt), aby zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zostało uznane za prawidłowe,
musi ono spełniać następujące wymogi:







lekarz wykonujący badanie posiada uprawnienia lekarza medycyny pracy,
uwzględnione zostają:
o adres Szkoły Wyższej, do której wystawiane jest zaświadczenie (Wyższa Szkoła Gospodarki,
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz, NIP 967-10-45-448)
o dane Kandydata na studia na kierunek Fizjoterapia: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL,
uwzględniona jest informacja, iż w trakcie studiów Kandydat narażony będzie na działanie
następujących czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia:
o Wymuszona pozycja ciała
o Wysiłek fizyczny
o Monotypia ruchowa kończyn górnych
o Czynniki biologiczne
o Pole elektromagnetyczne
na zaświadczeniu muszą znajdować się odpowiednie pieczątki (Przychodni Medycyny Pracy, lekarza
medycyny pracy)

