CENTRES
LABORSALUS

GIRONA

LLEIDA

UBS Girona
C/ Sta. Eugènia, 165

UBS – Lleida
Av. del Segre, 10

TARRAGONA

EQM Cervera
Av. Catalunya, 6, baixos 1a
(UMED Centre de Salut)

UBS Tarragona
Av. Roma, 5
EQM Cambrils
Plaça de la Constitució, 7
(General Lab)
EQM El Vendrell
Av. Riera de la Bisbal, 98-100 pl.1
(Centre Mèdic La Riera)
EQM Valls
C/ Artesans, 14, baixos A
(Polig. Industrial) (Grup Sanitari)
EQM Tortosa
C/ Argentina, 25, 2a planta
(Ebreclínic)
EQM Reus
C/Ample, 48-52
(Medicenter Baix Camp)
EQM Cambrils
C/ Verge del Camí, 25-27, 1r
(Gabinet Mèdic Cambrils)

EQM Almacelles
Rambla Generalitat, 6 (Fisiosalut)
EQM Tremp
C/ Respiri, 1, 2n 2a
(Logopèdia Núria)
EQM Sort
Av. Verge de Montserrat, 14
(CM Pirineus)
EQM El Pont de Suert
C/ Victoriano Muñoz, 13
(Fisio 3A)
EQM Artesa de Segre
Carretera de Ponts, 10, baixos
(RM Gardela)
EQM Vielha
C/ Espitau s/n (Espitau)
EQM Balaguer
Av. Pere III, 17-19

EQM Sant Carles de la Ràpita
C/ Menéndez Boneta, 2, entl. 6
(Centre Estètic i Mèdic La Ràpita)

EQM La Seu d'Urgell
Av. Salòria, 77
(Fisioteràpia i Rehabilitació Funcional)

Podeu consulta r la
disponibilitat d’altres centres no
inclosos en a questa llista a :

902 875 458
vsalud@laborsalus.com
www.laborsalus.com

Reconeixement
mèdic laboral
per al personal
dels centres
de treball de
Girona, Lleida
i Tarragona

2014

Servei de
Prevenció de Riscos
Laborals | Vigilància
de la Salut

El Departament de Justícia,
mitjançant el Servei de Prevenció de
Riscos Laborals, posa al vostre abast
un servei mèdic perquè pugueu fer-vos un
reconeixement mèdic laboral.
En aquest díptic trobareu
la informació relativa a l’examen de
salut que podeu demanar d’acord
amb els riscos laborals a què esteu
exposats al vostre centre de treball.

Termini per
demanar
l’examen
de salut

Podeu iniciar el procés de citació
31 d’octubre de 2014 mitjançant el
formulari digital disponible a la pà gina :
https://laborsalus.com/justicia
Un cop tramitada la sol·licitud,
correu electrònic
o per SMS per poder accedir a la citació
del vostre examen de salut.
En cas que us hagin de fer una

Examen de salut

Exploracions
instrumentals

Instruccions
prèvies a l’examen
de salut

Consta de la història clínica detallada,
que recull la història laboral, els
antecedents mèdics familiars i personals,
els hàbits personals, la situació actual
de salut, les proves instrumentals,
les conclusions i les recomanacions
mèdiques.
Electrocardiograma a persones de més
de 40 anys o a criteri mèdic, marcador PSA
per als homes de més de 50 anys o que
tinguin antecedents familiars. Ferritina
a dones en edat fèrtil.
Espirometria, audiometria, comprovació
de l’agudesa visual, cromatòpsia,
analítiques de sang i d’orina, pes,
alçada, IMC i pressió arterial.

prèvies.
Cal
antecedents mèdics familiars i personals.
Cal a
oportunes.

personal sanitari si esteu embarassada
o creieu que podeu estar-ho.
És convenient que porteu el carnet de
vacunacions quan us facin l’examen
de salut.

Lliurament
de l’informe
mèdic
personalitzat

Escolliu com voleu rebre l’informe mèdic:

s’envia per correu postal al
domicili que indiqueu.
consultar l’informe al web
www.laborsalus.com/revisiones i
descarregar-lo de manera ràpida i
còmoda.
Si no l’heu rebut en el termini d’un mes
domicili, adreça errònia o altres motius),
podeu posar-vos en contacte amb la UBS
(ubsciutatjusticia.dj@gencat.cat).

