
INFORMACJA
DLA OSOBY WEZWANEJ DO KWALIFIKACJI

WOJSKOWEJ

Przed przybyciem do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Biala
Podlaska i powiatu bialskiego w Bialej Podlaskiej

w terminie wyznaczonym w wezwaniu naleiy odpowiednio wczeSniej
skompletowa6 dokumentacjg i okaza6. j4
na miej scu Przewodnicz4cemu Komisji

1. Dokumenty medyczne cierpiqcych na choroby, utomno6cri, schorzenia
zdrowotne wrodzone lub nabyte (np. astma oskrzelowa, cul<rzyca, tarczyca,
padaczka. nowotw6r/y, hemofilia, choroba serca - migsnia sercowego lub
zaburzenta rytmu sercowego, wada wzroku, hepatopatia, niewydolnod6 narz4d6w
wewngtrznych, trwale nastgpstwa chor6b lub uraz6w oSrodkowego ukladu
nerwowego, zaburzenia nerwicowe i osobowe, upo6ledzenie umyslowe,
niedosluch lub gluchota, przebyte zlamania i urazy upoSledzaj4ce sprawnoS6
ruchow4, itd.).

Powylsza dokumentacja medyczna ma potwi erdzal nabytq lub posia danq
chorobg, ulomnoS6, schorzenie. W przypadku braku dokument6w zwiqzanych
z przebiegiem danych chor6b, schorzefi, ulomnoSci na,leiry uzyskad
przedmiotowy dokument z phcilwki zdrowia (szpital, klinika, hospicjum),
w kt6rej leczyl sig pacjent lub wciqL, sig leczy.

2. Osoba majqca wadg wzroku (korekcja okularami lub szklami kontaktowymi)
obowiqzana jest zabra! ze sob4 okulary korekcyjne I szl<tra kontaktowe. Wada
wzroku jest chorobq oczu, dlatego pacjentowi powinna byf znana informacja o
wartoSci dtoptrycznej szkiel korekcyjnych (plus/minus; wartoSd szkiet I,0 12,0 13,0

14,0 itd.; szJrJa sferycznelcylindrycme; kr6tkowzrocnrcS6/dalekowzrocnrcfic;
astygmatyzmlupoSledzenie rcnoiniana barw). Pacjent, podobnie jak w punkcie l,
powinien przedstawii dokument medycznylzalwradczentel o wadzie wzroku
z odbyych badaf okulistycznych / ewentualnie okularow4 receptg wydanqprzez
okulistg albo dokument z badah wykonan y ch przez optometrystg.
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UWAGA

a) osoby calkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej
egzystencji lub uznane za calkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Wezpieczeri
Spotecznych.
b) osoby zahczone do os6b o znacznym stopniu niepelnosprawnoSci
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zqtrudnianiu os6b niepelnosprawnych.

POD WARUNKIEM

dostarczenia do Komisji wypisu z treSci orzeczenia stwierdzaj4cego tg
niezdolnoSd lub niepelnosprawno56 (ma w nim by6 wskazann konkretna
choroba, ulomnoSd, schorzenie), na podstawie kt6rego mohna okreSlid zdolnoS6

tych os6b do czynnej sluzby wojskowej (trtrzez zdolno{1 nalezy rozumiet
okreilenie kategorii zdrowia: A - zdolny do sluzby wojskowej, B - czasowo
niezdolny,D-niezdolny,E-trwqleicalkowicieniezdolny)iilubdokumentacjg
medycznq przedstawtajqcq przebieg historii leczenia zgodnie z informacj4
zawartq w punkcie 1. Osoba majqca cigzkie dysfunkcje zdrowotne
w my51 i na zasadach opisanych w hterze a) lub b) moze by6 reprezentowana na
Komisji przez swojego faktycznego opiekuna lub rodzica.

Orzeczenie o niepelnosprawno6ci, z kt6rego nie wynika precyzyinie zapisana
choroba. ulomnoS6. schorzenie, nie daje podstawy do wydania orzeczenta
o zdolnoSci do czynnej stuzby wojskowej, poniewtzw tymprzypadku Komisja
nie mozna wyda6 orzeczenia na podstawie orzeczenia. W przypadku zaistmenta
powyzszego zdaruenia Komisja postgpowa6 bgdzie zgodme z punktem 1

niniejszego opisu - obowi4zek dostarczenra dokument6w medycznych.


