Ambulance pracovně lékařských služeb
Provozovatel: OASA Medical Service s.r.o.
Kontaktní adresa: Opava, Hradecká 1, 746 01, IČ: 28603583, Spisová značka:
C 34033 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

V Opavě dne 18.12.2017
Vážení smluvní partneři,
Dovoluji si Vám souhrnně zaslat změny platné od 1.1.2018 platné pro naše smluvní vztahy.
Tyto změny jsme probírali 11.12.2017 na našem pracovním setkání s personalisty.
1. Prokazatelné předání posudků
• Posudky lze OSOBNĚ vyzvednout v naší ambulanci proti podpisu
oprávněného pracovníka smluvního zaměstnavatele
• V ostatní případech budeme zasílat DATOVOU SCHRÁNKOU nejpozději do
10 dnů od provedení prohlídky.
• V případě problémů, či nedostatků zjištěných při prohlídce, zasíláme sdělení
personalistovi bezprostředně e-mailem tak jako dosud
• Zaslání datovou schránkou bude účtováno v měsíční fakturaci á 15,- Kč.
• Zvýšená časová náročnost práce asistentky s datovou schránkou zůstává
v naší režii.
2. Noční směny
• Očekává se prodloužení frekvence prohlídek na 2 roky
• Od data platnosti změny zákonné normy bude tato frekvence platná. Do té
doby stále 1 rok
• V případech, kdy jsou u zaměstnance posuzovány rizika v kategorii 2R, 3 a 4
budeme držet frekvenci dle těchto rizik, dokud se termíny nesrovnají
s frekvencí nočních směn. Musíme dodržet platnost rizikových vyšetření
(AUDIO, EMG, apod.)
• Dle legislativy vstupní prohlídky na pracovní pozici s nočními směnami VŽDY
hradí zaměstnavatel, nelze tedy požadovat úhradu z naší strany po
UCHAZEČI.
3. Řidič skupina B1
• Očekává se zkrácení platnosti na 2 roky nad 50 let a 4 roky do 50 let (stejně
jako vazač, svářeč, apod. )
4. Posudkový závěr
• U posudkového závěru POZBYL DLOUHODOBĚ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST
nelze dle platné legislativy uvádět důvod pozbytí
• V případě potřeby sdělení zda jde o nemoc z povolání, či obecnou chorobu je
to jiný typ posudku a píše se tedy v samostatném posudkovém řízení.
5. Nová cenová ujednání
• Bylo již zasláno
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6. Výpis ze zdravotní dokumentace
• Ke každé prohlídce máme právo požadovat výpis dle platné legislativy
• Donesení celé KARTY od praktika nelze akceptovat, jelikož VÝPIS archivujeme
a dokládáme nadřízenému orgánu při kontrolách, či odvoláních
• U cizinců nutný výpis od jejich lékaře přeložený do češtiny úředně uznaným
překladatelem. ( u Slováku není překlad vyžadován)
• Pro rok 2018 volíme zatím stávající zvyklost – výpis k 1.prohlídce v naší
ambulanci, lékařské zprávy (pokud nějaké jsou) k periodickým a
mimořádným.
• Výpis budeme vyžadovat pak cíleně v případech, kdy tu bude medicínskoprávně odůvodněné.
• Pokud k 1.prohlídce nebude výpis dodán, pozastavíme vydání POSUDKU do
doby dodání výpisu
7. Platnost posudku
• Posudek je platný vždy ke dni data, kdy byla provedena VSTUPNÍ
prohlídka, popř. změna pracovní pozice.
• Termín provedení periodické prohlídky může být až 90 dní předem, ale
platnost zůstává až do výše uvedeného data VSTUPNÍ prohlídky.
• Není tedy potřebné stále zkracovat termíny periodických prohlídek v obavě z
neplatnosti
• Z tohoto důvodu v našem posudku bude uvedena formulace: dle platné
legislativy a ne konkrétní doba platnosti. Vyjímkou je zkrácení doby platnosti
z medicínských či legislativních důvodů
• U klientů, kde hlídá termíny moje asistentka, je to jen sdělení pro informaci
8. Vzdání se práva na odvolání
• V posudku máme již toto uvedeno v poučení
• Zakomponujeme tuto formulaci do naší typizované žádanky

V případě nejasností nás kontaktujte.

S pozdravem

MUDr. Petr Slaný

