
Szanowna Kandydatko, Szanowny Kandydacie 

 

Poniżej krótka instrukcja w jaki sposób wypełnić Kartę Badania 

Profilaktycznego, która znajduje się pod adresem : 

https://cmr.gumed.edu.pl/?q=node/24 

 

1. Rodzaj badania profilaktycznego – WSTĘPNE. 

2. Pozostała działalność profilaktyczna – MONITORING STANU ZDROWIA. 

3. Objęty opieką – POBIERAJĄCY NAUKĘ. 

4. Dane identyfikacyjne miejsca pracy/ pobierania nauki - Gdański 

Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk 

5. Czynniki szkodliwe – specyficzny dla poszczególnych kierunków studiów 

zestaw czynników szkodliwych znajduje się  

https://rekrutacja.gumed.edu.pl/attachment/attachment/70875/Czynniki_szk

odliwe_2022.pdf 

6. Skierowanie od pracodawcy / placówki dydaktycznej – Należy zaznaczyć 

TAK, skierowanie należy pobrać z indywidulanego konta w systemie ERK i 

dostarczyć do CMR GUMed 

 

 

Dodatkowe odpowiedzi na często zadawane pytania: 

- Kto musi wypełnić ankietę 

Tylko osoby, które planują wykonać obowiązkowe badania lekarskie w CMR 

GUMed. Badania realizowane w Centrum Medycyny Rodzinnej GUMed są 

nieodpłatne. Badania mogą być realizowane również w innych placówkach 

na terenie kraju , w ramach limitów określanych przez Wojewódzkie Ośrodki 

Medycyny Pracy. Badania na podstawie naszego skierowania mogą być 

również wykonane odpłatnie , natomiast zaświadczenie musi być wydane 

przez upoważnionego lekarza medycyny pracy. 

- Do kiedy należy wypełnić ankietę ? 

Ankietę należy wypełnić maksymalnie do 7 dni od otrzymania wiadomości 

informującej o obowiązku (dotyczy Kandydatów zakwalifikowanych do dnia 

02.08.2022 ze statusem podania “zaakceptowane”), bądź do 7 dni od zmiany 

statusu podania na “zaakceptowane”;  

https://cmr.gumed.edu.pl/?q=node/24
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- Czy jeżeli już jestem/byłem studentem GUMed muszę wypełnić kartę? 

TAK jeżeli planujesz wykonanie badań w CMR GUMed- jest to wymóg 

obowiązujących wszystkich przyjętych kandydatów narzucany przez 

stosowne akty prawne 

- Kiedy będą kolejne etapy badania lekarskiego ? 

Kierunki które muszą przeprowadzić badania laboratoryjne - 

https://rekrutacja.gumed.edu.pl/64604.html powinny wpierw zarejestrować 

się na badania drogą mailową student@womp.gda.pl 

- następnie posiadając wyniki powinny zarejestrować się na wizytę u lekarza 

specjalisty medycyny pracy w CMR 

https://rekrutacja.gumed.edu.pl/64602.html . Termin zostanie wyznaczony po 

otrzymaniu wszystkich potrzebnych badań (przesłanych mailowo na adres 

studentcmr@gumed.edu.pl ). 

- Czy tą Kartę Badania Profilaktycznego mam wypełnić samodzielnie czy 

udać się do jakiegoś lekarza? 

Kartę należy wypełnić samodzielnie 

- Czy jeżeli posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to informacja 

o tym ma być wpisana? 

TAK 

- Czy Dział Rekrutacji, na moją prośbę, może zmienić informacje zawarte w 

Karcie Badania Profilaktycznego ? – 

NIE, ankieta na żadnym etapie nie przechodzi przez Dział Rekrutacji 

(pracownicy nie mają do niej żadnego dostępu) kierowana jest bezpośrednio 

do lekarza specjalisty Medycyny Pracy. Ewentualne korekty można 

wprowadzać tylko na etapie wizyty u lekarza. 
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