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Specialister på medicinska undersökningar
Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum utför medicinska undersökningar på personer som arbetar i miljöer som har särskilt
höga krav på fysisk och psykisk hälsa, till exempel inom flygverksamhet och dykeri. Hos oss finns dagligen läkare inom flera
specialiteter vilket innebär att vi har möjlighet att utföra de undersökningar som behövs vid ett och samma tillfälle.
Flygmedicin

Tjänstbarhetsbedömning

Vi utför alla typer av flygmedicinska undersökningar och utredningar
för certifikat för all typ av flygning och flyganknuten tjänst som
till exempel privatflygare (helikopter och flygplan), segelflygare,
ballongförare, AFIS-personal, flyg- ledare, kabinpersonal och piloter.

Tjänstbarhetsbedömning innebär att kunden genomgår tester,
provtagningar och läkarundersökning för att se om kunden
uppfyller de krav som ställs för aktuell tjänstgöring, till exempel
rök- och kemdykare, nattarbete och mast- och stolparbete.
Undersökningarna kan utföras exempelvis inför återgång i tjänst,
nyanställning, anställning och på uppdrag från Försäkringskassa och
Arbetsförmedling.

Dykmedicin
Vi genomför alla typer av dykmedicinska undersökningar och
utredningar. Våra tjänster inom dykmedicin riktar sig såväl till blivande
sportdykare som till yrkesdykare.

Hjärtmottagning
På vår hjärtmottagning kan du söka för olika hjärtsjukdomar och
hjärtbesvär, t.ex. hjärtsvikt, oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning,
hjärtflimmer och kranskärlssjukdom. Till vår hjärtläkare går det bra att
komma utan remiss. Landstinget patientavgifter och frikort gäller.

Klinisk fysiologisk mottagning
Här utför vi hjärt-,kärl-, och lungfunktionsundersökningar. För att
landstingets patientavgifter och frikort ska gälla behövs läkarremiss.

Hälsoundersökningar
Vi utför allt från enkla till omfattande hälsoundersökningar och
anpassar undersökningen efter dina behov och önskemål. Du kan välja
mellan olika inriktningar och kombinationer av undersökningar. Vi utför
hälsoundersökningar på privatpersoner och på uppdrag av företag.

Hjärtscreening

Medicinska intyg
Vi utfärdar alla typer av medicinska intyg, exempelvis inför
utlandstjänst och körkort.

Färgsinnesutredningar
Vi utför färgsinnesutredningar och bländningstester efter laserkirurgi.

Kvalitet
Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum är ett av landets två
auktoriserade Aero Medical Centre och auktorisationen har utfärdats
genom Transportstyrelsen. Kvalitets- och miljöfrågor är integrerade i
verksamheten genom ett levande kvalitets- och miljöledningssystem
som uppfyller kraven från Socialstyrelsen samt ISO.

Vi som arbetar här
Vi som arbetar på Flyg- och Dykmedicinskt Centrum har mycket lång
erfarenhet inom civil och militär flyg- och dykmedicin, från verksamhet som Aero Medical Centre samt från hälso- och sjukvård.

Vi utför hjärtundersökningar av idrottande personer – s k
kardiopulmonell screening på både vuxna och barn.

Kontaktuppgifter
Aleris Flyg – och Dykmedicinskt Centrum
Olivecronas väg 1
113 61 Stockholm
Telefon: 08-690 63 62. Fax: 08-690 63 58
E-post: flygdykmed@aleris.se
Webbadress: www.aleris.se/flygdykmed
Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård,
äldreomsorg och psykisk hälsa i Sverige, Norge och Danmark.

