
Procedura uzyskania przez słuchacza M-SCKZiU w Toruniu 

orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia  

5 grudnia 2008 r.  

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Słuchacz rozpoczynający praktykę zawodową musi posiadać aktualne orzeczenie 

lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy 

lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

2. Brak aktualnego orzeczenia uniemożliwi rozpoczęcie zajęć w przewidzianym terminie. 

§ 2. Uzyskanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych 

1. Słuchacz, który nie posiada 3 wyników badania kału, wykonuje bezpłatne 

badanie w Punkcie Przyjmowania Próbek i Wydawania Wyników PSSE w Toruniu 

ul. Kopernika 9 wejście B. 

2. Próbki z podłożem transportowym oraz skierowanie należy pobrać w sekretariacie centrum 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00. 

3. Próbki kału należy pobierać przez 3 kolejne dni. Pobraną próbkę należy przechować  

w lodówce max. 72 godziny (do Laboratorium PSSE można dostarczyć jednocześnie 

wszystkie 3 próbki). 

4. Przyjmowanie prób na nosicielstwo pałeczek jelitowych i wydawanie wyników -  

parter pokój nr 6 wejście B (od podwórza) od poniedziałku do czwartku w godzinach  

7:30-11:00 

Wtorki dodatkowo w godzinach 14:00-15:00. 

5. Wydawanie wyników: 

W poniedziałki i środy w godzinach 13:00-14:00 

Wtorki w godzinach 14:00-15:00 

Czwartki i piątki w godzinach 7:30-11:00 

6. Kontakt telefoniczny do Laboratorium w sprawie badań na nosicielstwo pod numerem: 56 

65-393-76 wew. 3 

7. Słuchacz, który posiada wyniki (3) badania kału oraz skierowanie na badanie rejestruje 

się do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania orzeczenia do celów sanitarno-

epidemiologicznych w Przychodni Medycyny Pracy przy ul. Szosa Bydgoska 46  

w Toruniu. 

8. Rejestracja: 

• telefoniczna – 56 654 25 39 w godz. 8.00 – 14.00, 

• e-mail: przychodniamedycynypracy@womp.torun.pl  

• lub osobiście w przychodni w godz. 7.15 – 8.30. 

§ 3. Postanowienia końcowe 

1. Słuchacz może uzyskać orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych  

w miejscu zamieszkania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

2. Słuchacz, który pracuje i posiada aktualne orzeczenie do celów sanitarno-

epidemiologicznych, dostarcza je do sekretariatu centrum w celu wykonania kserokopii. 

3. Za badanie i wydanie orzeczenia w medycynie pracy słuchacz płaci 50 zł. 
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