
 

  

Воєвудська об’єднана лікарня в Лешні 

 

Кілька слів про нас… 

Воєвудська об’єднана лікарня в Лешні -  це сучасна, високоспеціалістична лікарня, що надає послуги 

мешканцям міста та регіону.  

Наша лікарня – це найбільший багатопрофільний осередок охорони здоров’я, розташований між Познанню 

та Вроцлавом. Основною нашою ціллю є надання медичних послуг пацієнтам відповідно до вимог пацієнтів 

та їхніх родин, одночасно постійно адаптуючись до нових умов та до протоколів лікування, затверджених 

Міністерством охорони здоров’я та Національного фонду охорони здоров’я.  

 

Заклад охорони здоров’я сертифіковано Міністерством охорони здоров’я Польщі за високі стандарти 

лікування пацієнтів. 

Ми є одією з небагатьох лікарень, що реалізують програму комплексного лікування інфаркту міокарда 

 

У лікарні на вас чекає 

� Високоспеціалізований персонал 

� Новітня медична апаратура / високоспеціалізовані медичні прилади. 

� 16 відділів 

� 452 ліжок 

� поліклінічне відділення (17 спеціальностей) 

� кабінети електрокардіографії та електрофізіології серця 

� відділення гемодинаміки 

� радіологічне відділення 

� Відділення реабілітації 

� Лаболаторія діагностична 

 

 

Шукаємо до співпраці:   

� Лікарів усіх спеціальностей, особливо Анестезіологів, Терапевтів, 

Патоморфологів 

 

� Медсестер  

 

� Лаборантів 

 

� Фармацевтів 

 

Що ми пропонуємо: 

Приваблива заробітна плата 

� Додаткова оплата чергувань 

� Стабільні та безпечні умови праці в новому, добре укомплектованому, прогресивному закладі охорони здоров’я 

� Еластичність та можливість підбирання умов співпраці до ваших потреб (форма працевлаштування, кількість годин праці) 

�  Ви можете розраховувати на нашу підтримку в процесі адаптації, отримання всіх потрібних дозволів для праці в лікарні 

� Підвищення професійної/наукової кваліфікації: курси спеціалізаційні, необов’язкові, на бажання працівника 

� Участь в управлінні, наприклад через членство в відповідних комісіях 

� Пільгове страхування життя 

ШУКАЄТЕ ПРАЦЮ В ПОЛЬЩІ? ВИ ЛІКАР? 

МЕДСЕСТРА? ЛАБОРАНТ? ФАРМАЦЕВТ? 

ДОЛУЧАЙТЕСЬ ДО НАС! 



 

� Прозора кар’єрна стежка, що заохочує професійний розвиток та вибір лікарні в якості основного місця праці 

� Індивідуальний підхід до оцінки працівників 

 

Вже сьогодні відкрий з нами нову сторінку своєї кар’єри 

Наша місія: 

„Здоров’я пацієнта є для нас найважливіше” 

Зателефонуй до наc 
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