Informace pro pracovnělékařskou péči
Zaměstnanec je zařazen podle rizikovosti práce, která je rozdělena do 4 kategorií.
1. Zaměstnanci zařazení do I. kategorie (tzn. práce bez zvýšeného rizika) vyslaní na vstupní nebo
periodickou lékařskou prohlídku mohou lékařskou prohlídku absolvovat u svého registrujícího
praktického lékaře, u závodního lékaře ve FNB a ve FNUSA či u smluvního lékaře MU.
2. Zaměstnanci zařazení do 2. a vyšší kategorie (tzn. dle rizikovosti práce) jsou povinni absolvovat
lékařskou prohlídku u smluvního lékaře MU. Smluvní lékařka Masarykovy univerzity je MUDr. Zora
Hlinomazová.
Informace pro zaměstnance jsou dostupné na adrese
http://www.med.muni.cz/index.php?id=402

Zdravotní střediska MU MUDr. Zory Hlinomazové:
1. Univerzitní kampus, pavilon A22, 3. patro, vstup zleva, Kamenice 5, 625 00 Brno
Telefon: 549 49 3355
2. Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno
telefon 549 49 1190
Registrace nových pacientů z řad zaměstnanců, objednávky závodních prohlídek zaměstnanců lze
prostřednictvím informačního systému MU (www.is.muni.cz). Aplikace slouží výhradně na objednávání
lékařských prohlídek. Pro přihlášení do aplikace se používá UČO a primární heslo. Jestliže zaměstnanec nemá aktivované primární heslo, obrátí se na personální oddělení LF, které heslo zaměstnanci
vydá.

PROHLÍDKY
Na prohlídku k MUDr. Hlinomazové si prosím přineste:
• výpis ze zdravotní karty 1 od svého registrujícího lékaře
• ranní moč.

TISKOPISY
Tiskopis „Žádost o provedení prohlídky pracovnělékařské péče“ pro všechny druhy lékařských prohlídek vydává personální oddělení LF MU. Žádost se tiskne 3x. Potvrzenou žádost 1x obdrží lékař, 1x
zůstane zaměstnanci, 1x zaměstnanec odevzdá nadřízenému zaměstnanci na pracovišti.

ÚHRADA
1. Poplatek za vstupní lékařskou prohlídku hradí uchazeč o zaměstnání.
2. Poplatek za ostatní druhy lékařských prohlídek
o u registrujícího lékaře hradí zaměstnanec. Na základě předloženého dokladu o zaplacení,
jsou tyto náklady prostřednictvím pokladny LF MU zaměstnanci proplaceny.
o u smluvní lékařky MUDr. Hlinomazová (mimo vstupní lékařské prohlídky) hradí zaměstnavatel.
Zaměstnanec hradí výpis ze zdravotní dokumentace u registrujícího lékaře, který MU proplatí
po předložení dokladu o zaplacení
3. Proplácení nákladů potvrzuje personální oddělení LF MU na základě předložení lékařského posudku a dokladu od registrujícího / jiného smluvního lékaře, vystaveného na zaměstnavatele: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno.

UPOZORNĚNÍ
Doklad vydaný registrujícím lékařem musí být vždy vystaven na Masarykovu univerzitu. V případě
nesprávně vyplněného dokladu, nelze zaměstnanci náklady spojené s lékařskou prohlídkou nebo
vystavením výpisu ze zdravotní dokumentace proplatit.
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Bez výpisu ze zdravotní dokumentace nelze prohlídku provést.

