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TÁJÉKOZTATÓ
CRYSTAL CRUISES MUNKAVÁLLALÓKNAK
Elöljáróban szeretnék gratulálni a
sikeres CC interjúhoz! Amikor majd
felszáll a Mozart-ra és dolgozni kezd
a vízen mozgó új munkahelyén,
életének egy izgalmas és szép,
ugyanakkor szigorú előírásokkal és
kemény kihívásokkal teli szakasza
fog elkezdődni. Tény, hogy a hajós
munka más, mint itthon pénzt
keresni:
családtól távol, más
környezetben kell gyakran több mint
10 órát dolgozni, magas munkáltatói
elvárások mellett. A munkavégzés
folyamatos,
általában
szombatvasárnap sincs pihenés. Aludni kétszemélyes kabinokban lehetséges!
Fenti szigorú elvárások miatt a CRYSTAL CRUISES orvosi követelmények is nagyon
magasak: jó érzékszervek (látás-hallás) és teljes testi-lelki egészség esetén kaphat
ALKALMAS véleményt a jelentkező.
A CC ORVOSI KÖVETELMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA:
Ön kapott egy részletes dokumentumot, így az abban foglaltak szerint kell eljárnia!
Kérem szánjon időt a kérdések megválaszolására. Ha egy angol szót nem ért, fordítsa le.
Akinek korábban súlyos betegsége, eszméletvesztése, pánikbetegsége, depressziója,
cukorbetegsége, májbetegsége (hepatitis) vagy súlyos allergiája volt, magas vérnyomással
kezelik, veseköve van, naponta gyógyszert kell szednie, rossz a hallása vagy a látása NE
jelentkezzen! Feleslegesen költ a vizsgálatokra az is, aki korábban sokat volt táppénzes
állományban vagy fertőző beteg (bőr-nemi, tbc.) Kizáró ok lehet az erős hátfájás és nagyon
súlyos kövérség is: BMI nagyobb, mint 35!
Crystal cruises fontosabb kizáró okai A GENERAL/ SPECIFIC DISQUALIFYING
CONDITIONS (NOT FIT FOR SEAGOING EMPLOYMENT) ALATT MEGTALÁLHATÓ
Remélem, hogy Ön egészséges! Kérem tehát jelentkezzen a www.hajoorvos.hu honlapon. A
visszaigazolt (megbeszélt) időpontban várni fogjuk a Központban. Hozza magával (ha van),
minden korábbi zárójelentését és Orvosi Bizonyítványát. (ezeket Önnek majd angolra kell
fordíttatnia.) Látogassa meg fogorvosát is, hogy fogazata rendben legyen (szanált, nincs
lyukas fog.) Aki kontaktlencsét visel, szemüveggel érkezzen, (vagy a szem-vizsgálatkor ki
kell majd vennie a kontaktlencsét)
A labor vizsgálatok és eredményének bemutatása lesz szükséges: T. vérkép, SGOT, SGPT,
GGT , karbamid, kreatinin, vércukor, VDRL/RPR. + K. Na ionok A beutalót csatolom!
Hepatitis A vizsgálat
KIZÁRÓLAG A SZAKÁCSOKNAK SZÜKSÉGES!
Tudnia kell : a leleteket majd csatolnunk kell és ezeket akkor fogadják el, ha minden labor és
egyéb vizsgálati érték un. NORMÁL tartományban van. Eltérés esetén a további
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bizonyítékok, a hasi UH stb. vizsgálatok elvégzése a jelölt dolga. Ha pl. a SGOT, SGPT,
GammaGT
értékek magasabbak a normálisnál, hepatológus szakvélemény, vagy
szívritmuszavar esetén kardiológus szakvélemény beszerzése lehet szükséges.
Egy laborleletet akkor tudunk majd elfogadni, ha két héten belül készült, van fejléc, látszik a
dátum, a vizsgáló Intézet és a validáló orvos pecsétje és aláírása.
A labor vizsgálatokra beutalót lehet kérni a háziorvostól is, mert így az estleges eltérések
azonnal magyarázhatóak és gyógyíthatóak lesznek.
Amennyiben nincs kapcsolat a háziorvossal, a laborvizsgálatokra a beutalót a mi is át tudjuk
adni: Fent részletezett labor vizsgálatok kb.: 7.000 HUF.
MELLKAS rtg. NEM SZÜKSÉGES!
A CRYSTAL Orvosi Vizsgálat díja a Központban 35.000 HUF, ez az anamnézis felvételt,
a hajóorvosi vizsgálatot, a szakasszisztensek munkáját, a beutalók megírását és a vizsgálatok
szervezését, a hajó-orvosi vélemény kialakítását, a vizsgálati leleteket tartalmazó dosszié
összeállítását, a jelölt tájékoztatását, COPY-k készítését, az Orvosi Minősítés megbeszélését
és átadását valamint az adatok – az előírások szerinti - megőrzését is tartalmazza.
Azok, akik a labor vizsgálatokra kérik a mi beutalónkat és segítségünket jelentkezhetnek a
Központban a galoca70@gmail.com címen vagy a következő telefonon: 30/8995515
KÖTELEZŐ ELHOZNI A VIZSGÁLATRA: TAJ -kártyát, személyi igazolványt (vagy
útlevelet,) + 1 db igazolványképet
AZ ORVOSI VIZSGÁLAT HELYE ÉS CÍME:
AEROMED

Repülési, Hajózási Tengerészeti Egészségügyi és Oktató Kft
1097 Budapest, Gyáli út 17. Merényi Gusztáv Kórház
A Központ megközelítése tömegközlekedéssel: 3-as metróval (M3) az Ecseri úti megállóig, ott a 181
Aszódi jelzésű buszra kell átszállni. (Figyelem:a 181 Aszódi jelzésű busz a végállomáson elöl áll!) A
buszról a Zombori utcánál szállunk le. A MERÉNYI GUSZTÁV Kórház főbejáratán belépve 20 m-re
szemben az V. Épületben található a Repülési Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ.
Személygépkocsival: a Gyáli utat déli irányból, a METRO Áruház felől egyenesen haladva, vagy az
ECSERI útról jobbra fordulva közelíthetjük meg

Probléma, kérés vagy kérdés esetén az info@hajoorvos.hu címen állok rendelkezésre.
Köszönöm a tájékoztatóm olvasását!

Dr Melles Imre
főorvos
www.hajoorvos.hu
www.crewmedical.hu
www.firstaidcourses.hu
www.elsosegelykepzes.hu
www.tengeribeteg.hu
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AZ ELVÉGZENDŐ LABOR VOZSGÁLATOK:

