
Pracy
Medycyna

Doskonałość w profilaktyce, diagnostyce  
i leczeniu urazów i chorób związanych z pracą

Wiemy, że związane z pracą choroby mają wpływ nie tylko na 
zdrowie fizyczne ale wpływają równiez na samopoczucie emoc-
jonalne oraz sytuację finansową pracowników. Nasz oddany 
zespół medyczny oferuje usługi, które zaspokajają pełne spe-
ktrum potrzeb zdrowotnych pracowników. Usługi te obejmują:

• Poufne badania lekarskie, aby stwierdzić czy dany problem 
zdrowotny jest związany z wykonywaną pracą

• Diagnostykę i leczenie schorzeń związanych z pracą

• Badania przesiewowe w kierunku narażenia na związane z 
pracą niebiezpieczeństwo, jak azbest, ołów i inne toksyczne 
substancje

• Programy zapobiegania chorobom

• Usługi pracy socjalnej w celu rozwiązania związanych z 
chorobą problemów osobistych i rodzinnych, w tym doradztwo 
indywidualne oraz miesięczne spotkania grup wsparcia

• Usługi Programu Zdrowotnego World Trade Center dla 
pracowników i wolontariuszy 9/11

• Pomoc w sprawach Workers ‘Compensation i innych 
świadczeniach 

• Koordynacja opieki z klinikami specjalistycznymi w ramach 
całego Systemu Zdrowotnego Mount Sinai

Usługi dla pacjentów

Współpracujemy z pracodawcami, związkami zawodowymi i innymi 
organizacjami w celu promowania i utrzymania bezpiecznego i 
zdrowego środowiska pracy. Od 1970 roku, nasz zespół lekarzy, 
higienistów przemysłowych oraz innych licencjonowanych specjalistów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dostarcza skutecznych rozwiązań w 
kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasze usługi obejmują:

• Zintegrowane programy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
promocji zdrowia, przy zastosowaniu metody CDC/NIOSH Total
Worker Health™ 

• Oceny bezpieczeństwa, higieny, ergonomii oraz środowiska pracy 

• Wymagane przez Urząd d/s Bezpieczeństawa i Higieny Pracy (ang.
Occupational Safety and Health Administration, OSHA) medyczne 
badania przesiewowe dla osób, które były narażone na szkodliwe 
czynniki, takie jak azbest, ołów i inne substancje toksyczne

• Programy ochrony słuchu

• Edukacja i programy szkoleniowe n/t zdrowia i bezpieczeństwa

• Testy dopasowania respiratora oraz egzaminy dopuszczające

• Badania przed rozpoczęciem pracy oraz zaświadczenia o zdolności
do pracy

• Ocena zdolności powrotu do pracy 

Usługi dla pracodawców i 
związków zawodowych

NEW York CitY

Manhattan CliniCal Center 
1468 Madison Avenue
Annenberg Building, 3rd Floor 
Manhattan, NY 10029

Staten iSland CliniCal Center 
2052 Richmond Road, Suite 2A
Staten Island, NY 10306

LoWEr HudsoN VaLLEY

Monroe CliniCal Center
745 Route 17M, Suite 103
Monroe, NY 10950

YonkerS CliniCal Center
1020 Warburton Avenue, Suite 1
Yonkers, NY 10701
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Współpraca pomiędzy 
lekarzami
Gdy Państwa pacjent wymaga specjalistycznej oceny i opieki 

z powodu urazu lub choroby związanej z pracą, można 

z pełnym zaufaniem skierować go do Ośrodków Higieny 

Pracy im. Selikoffa. Nasi pracownicy ścisle współpracują z 

lekarzami kierującymi w celu zapewnienia ciągłości opieki na 

najwyższym poziomie. www.mountsinai.org/selikoff

888 .702 .0630

im. Selikoffa w Mount Sinai
Ośrodki Higieny Pracy 

Renoma w dziedzinie doskonałości i innowacji
Każdy lekarz w Ośrodkach Higieny Pracy im. Selikoffa jest członkiem Wydziału Medycyny Środowiskowej i Zdrowia Publicznego w 

Szkole Medycznej im. Icahna w Mount Sinai, która znajduje się wśród 25 najlepszych szkół medycznych zarówno w rankingach National 

Institutes of Health jak i U.S. News and World Report.

Będąc liderem w dziedzinie badań interdyscyplinarnych, Mount Sinai dokonał w ciągu ostatnich 50 lat przełomowych odkryć w 

odniesieniu do chorób zawodowych. Obecnie wysiłki badawcze skupiają się na poszukiwaniu rozwiązań problemów zdrowotnych 

wynikających z narażenia na szkodliwe czynniki, takie jak azbest, krzemionka i ołów a także ocenę skuteczności zintegrowanych 

programów ochrony i promocji zdrowia w miejscu pracy.

Medycyna Pracy 
jest specjalnością, która zajmuje się zapobieganiem oraz 
leczeniem urazów i chorób związanych w pracą 

Specjalistyczna wiedza kliniczna
• Związane z pracą urazy i choroby

• Pomoc dla osób niepełnosprawnych

• Zakaźne choroby zawodowe

• Choroby zawodowe płuc

• Toksykologia przemysłowa

• Obserwacja medyczna

• Ochrona słuchu

Usługi  pomocnicze
• Higiena przemysłowa

• Ergonomia

• Praca socjalna i doradztwo w dziedzinie 
świadczeń

Celem Ośrodków Higieny Pracy im. Selikoffa w Mount Sinai jest świadczenie najnowocześniejszych usług klinicznych z naciskiem na zapobieganie, aby utrzymać pracowników w zdrowiu a ich miejsca 
pracy bezpieczne. Nasi lekarze, będący liderami w dziedzinie medycyny zawodowej, oferuja opiekę pracownikom oraz emerytom, którzy chorują lub doznali urazów, zamieszkałym w okolicach miasta 
Nowy Jork i Lower Hudson Valley.

Nasz wykwalifikowany i wielojęzyczny zespół lekarzy, pielęgniarek z tytułem magistra, higienistów przemysłowych, ergonomistów i specjalistów w dziedzinie świadczeń socjalnych oferuje 
kompleksowe, skoncentrowane na pacjenta usługi leczenia. Możemy również pomóc pracodawcom w ocenie środowiska pracy oraz w tworzeniu zintegrowanych programów ochrony i promocji 
zdrowia, aby podnieśc ogólny stan zdrowia i poprawić samopoczucie swoich pracowników. Nasi experci medyczni oraz członkowie zespółu d/s kontaktu z pacjentem odwiedzają organizacje, związki 
zawodowe oraz pracodawców oferując wartościowe szkolenia i programy edukacyjne dla środowisk obsługiwanych przez nasze ośrodki kliniczne.

 




