MEDYCYNA PRACY
Medycyna pracy jest specjalistyczną dziedziną nauki skoncentrowaną na utrzymywaniu pracowników w dobrej kondycji
zdrowotnej i zapewnianiu bezpiecznych miejsc pracy. Jakiekolwiek niebezpieczeństwo spotykające pracownika podczas
wykonywania pracy uważane jest za ryzyko narażenia zdrowia, którym powinien zająć się specjalista medycyny zawodowej,
wyszkolony w zapobieganiu, diagnostyce oraz leczeniu urazów i schorzeń zawodowych.
Pracownicy, którzy chorują albo ulegają urazom na skutek wykonywanej pracy wymagają właśnie tego typu specjalistycznej
opieki, która pomoże im w jak najszybszym powrocie do pracy oraz w zapobieganiu przyszłym urazom w miejscu pracy.
Niektóre zawody związane są z dużym ryzykiem narażenia na poważne urazy i/lub schorzenia, które nieleczone, mogą stać
się znacznym finansowym obciążeniem dla pracownika i jego rodziny.

PRZYKŁADY ZAGROŻEŃ
• chemikalia (azbest, diesel, ołów, itp.)
• poślizgnięcia, potknięcia, upadki,
podnoszenie ciężarów
• narzędzia i maszyny
• hałas, ekstremalne temperatury
• stres
• chorobotwórcze drobnoustroje
przenoszone przez krew

PRZYKŁADY URAZÓW/CHORÓB
ZAWODOWYCH
• oparzenia
• utrata słuchu
• ból w kolanach i plecach
• zwichnięcia i złamania
• astma
• rak
• infekcje

Lekarze medycyny zawodowej i pielęgniarki współpracują z
wieloma innymi dziedzinami nauki w celu zmniejszania ryzyka w
miejscu pracy oraz udzielania pomocy pracownikom, którzy doznali
urazu lub chorują.
HIGIENIŚCI PRZEMYSŁOWI
Identyfikują i oceniają narażenie na fizyczne, biologiczne i
chemiczne czynniki ryzyka.
ERGONOMIŚCI
Pomagają dopasować indywidualne miejsca pracy do motoryki
ciała danego pracownika.
PRACOWNICY SOCJALNI
Pomagają pracownikom w zrozumieniu ich praw i obowiązków, jak
również ułatwiają dostęp do niezbędnych środków.
SPECJALIŚCI DS. ODSZKODOWAŃ PRACOWNICZYCH (ang. Workers’
Compensation)
Pomagają w składaniu wniosków o odszkodowania pracownicze w
Stanie Nowy Jork. Udzielają również zindywidualizowanej pomocy.

JAK OŚRODKI IM. SELIKOFFA
MOGĄ PANU/I POMÓC
Od ponad 50-ciu lat mamy tę samą misję: utrzymywanie wszystkich pracujących w Nowym Jorku mężczyzn i kobiet w
dobrej kondycji zdrowotnej oraz zapewnienie im bezpiecznych miejsc pracy. Poprzez współpracę ze związkami
zawodowymi, pracodawcami i organizacjami społecznymi Ośrodki Selikoffa dążą do dokonywania oceny i redukcji czynników
ryzyka w środowisku pracy, tworzenia bezpiecznych, zdrowych i produktywnych miejsc pracy, co w konsekwencji prowadzi
do zapobiegania urazom.
Ośrodki im. Selikoffa są członkiem Sieci Klinik Higieny Pracy Stanu Nowy Jork (ang. The New York State
Occupational Health Clinic Network) i Centrum Klinicznej Doskonałości Programu Zdrowotnego WTC (ang.
World Trade Center Health Program Clinical Center of Excellence). Nasi lekarze i oddany personel są gotowi
do udzielenia Panu/i pomocy w:
• badaniach diagnostycznych i leczeniu

• ocenie w zakresie ergonomii i higieny pracy

• badaniach przesiewowych w kierunku narażenia

• nawigowaniu procesu odszkodowań

na ryzyko związane z miejscem pracy

pracowniczych (ang. Workers’ Compensation)

• ocenie miejsca pracy i zarekomendowaniu zmian • prezentacjach edukacyjnych

LOKALIZACJE W MIEŚCIE NOWY JORK I W
MID-HUDSON VALLEY
MANHATTAN
1468 Madison Avenue
Annenberg Building, 3rd Floor
New York, NY 10029
212-241-1554

YONKERS
1020 Warburton Avenue, Suite 1
Yonkers, NY 10701
914-964-4737

STATEN ISLAND
2052 Richmond Road, Suite 2A
Staten Island, NY 10306
212-241-1554

CONTACT US
W celu umówienia się na wizytę
lub w jakiejkolwiek innej sprawie
prosimy o kontakt:
1-888-702-0630
mountsinai.org/selikoff
OccMed@mountsinai.org
@workerhealth
@SinaiOccMed

