
KOMUNIIKAT W SPRAWIE BADAŃ LEKARSKICH DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH Z TERENU POWIATU SOCHACZEWSKIEGO  

Uwaga Rodzice Absolwentów i Absolwenci Szkół Podstawowych!  

Informujemy, że żadna z przychodni z terenu Powiatu Sochaczewskiego nie podjęła się wykonywania 

bezpłatnych badań uczniów/kandydatów do szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu 

Sochaczewskiego.   

Uczniowie z terenu Powiatu Sochaczewskiego mogą takie badania wykonać w Przychodni Lekarskiej 

„ESKULAP” w Żyrardowie (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 5) czynnej od poniedziałku do piątku 

w godz. 8:00 – 18:00. Telefon kontaktowy: 46 854 21 88; 46 855 38 57   

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju obowiązuje jeden sposób zapisów na badania w 

ww. przychodni:  

1. Rodzic/Prawny Opiekun dziecka wysyła na adres e-mail zyrardow@eskulapskierniewice.pl 

skanu skierowania (z danymi imiennymi i adresowymi dziecka oraz imieniem, nazwiskiem 

i nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego)   

2. Przychodnia po otrzymaniu wymaganych dokumentów e-mail będzie kontaktowała się z 

Rodzicami/Prawnymi Opiekunami w celu umówienia wizyty i badań  

Wszelkich informacji związanych z badaniem, reżimem sanitarnym w przychodni udzieli pracownik 

Przychodni dzwoniący do Rodzica/Prawnego Opiekuna w celu umówienia wizyty.  

Jednocześnie Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, że badania dla osób z 

terenu województwa mazowieckiego wykonywane są dla również w MWOMP w następujących 

lokalizacjach:   

➢ Płock ul. Kolegialna 17   

➢ MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25   

➢ MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5   

W przypadku zaistnienia odmowy przyjęcia przez ww. wskazane jednostki upoważnione do 

wykonywania przedmiotowych świadczeń, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie 

MWOMP w formie informacji:   

✓ e-mail na adres – d.igielski@mwomp.pl   

✓ faks na numer 24 262 88 42  celem podjęcia stosownych 

działań wyjaśniających.   

W informacji tej należy podać: nazwę i adres placówki, która odmówiła przyjęcia kandydata/ucznia 

(imię i nazwisko), dzień odmowy i przyczynę odmowy, nazwę szkoły/uczelni, która wystawiła 

skierowanie.   

Skierowanie upoważniające do przeprowadzenia bezpłatnych badań należy pobrać ze szkoły 

ponadpodstawowej, do której został zakwalifikowany kandydat.  


