Шановні колеги, українські лікарі!
Проект “Ваше місце в Європі медичній” оголошує черговий, зимовий Конкурс на набір лікарів з України на
2-річне стажування в польських лікарнях з одночасною мовно-теоретичною підготовкою для підтвердження
диплому лікаря в Польщі та його підтвердженням.
Прийом заявок на участь — з 14 січня по 28 лютого 2019р.,
початок стажування — березень-квітень 2019року індивідуально для кожного учасника.
Вимоги до учасників:
1. Пріоритетні спеціалізації — педіатрія (4 місця), сімейна медицина (12 місць).
2. Лікарі інших спеціалізацій - також можуть бути учасниками стажування – індивідуально під час
консультації.
3. Вік — до 45 років, для лікарів віком більше, ніж 45 років, також існує можливість стати учасником
стажування.
4. Неперервний робочий стаж.
5. Випускники вузів та інтерни також можуть бути учасниками стажування.
Відбір українських лікарів на стажування відбувається на основі розмови — консультації з координатором
Програми в Польщі (вайбер).
Підготовка до стажування розпочинається з освоєння Екстерн-курсу з польської медичної мови, ще під час
перебування в Україні, який завершується іспитом у носія мови (по скайпу).
Стажування розпочинається так:
1. Перші два тижні —Курс адаптації, у формі волонтаріату, на навчально-практичній базі Програми в
Клодзко, з метою оволодіння необхідними навичками, як практичними, так і мовними.
2. Далі, всі, хто успішно завершив Курс, розподіляються по медичних закладах, в яких і
розпочинають власне стажування.
3. З цього моменту відбувається легалізація перебування в Польщі на протязі 2 років, погоджується
фінансування та обов’язки під час стажування, встановлюється індивідуальний графік навчання і
стажування для кожного лікаря.
4. Обов’язково організовується місце проживання, при потребі надається психологічна підтримка зі
сторони Програми.
Увага! Є ПОЧАТКОВІ витрати для учасника стажування – запитуйте у Людмили Лучинської (e-mail:
luchinskali@gmail.com).
Це означає:
1. Для лікарів, що добре себе зарекомендують під час стажування - є можливість отримання
фінансування для підготовки та успішної здачі іспитів в НІЛ, нострифікації та ЛЕК!
2. Вирішення всіх побутових питань — насамперед, житла, а також легалізації перебування в Польщі.
3. Зведення до мінімуму початкових ВЛАСНИХ ВИТРАТ, а ті, що є - матимуть зворотній характер, тобто
повертаються.

Місячної платні на стажуванні вистачає на оплату житла, харчування та щомісячно відкладати 250300Євро.
Відбір лікарів для участі в Проекті — відбувається на основі індивідуальної консультації з
україномовним Автором Проекту (по вайберу).
!!! Обов’язково!!!
Перед записом на консультацію потрібно ознайомитися із сайтом http://www.polmedklub.com
Дані консультації відбуваються у робочі дні, у вечірній час з 18.00. до 21.00. (на 18.00., 18.30., 19.00,
19.30. і до 21.00.). Запис день в день через представника в Україні – Людмилу Лучинську.
Лучинська Людмила:
тел. +38 (098) 842-91-48 - з 10.00.-17.00.- крім суботи, неділі та офіційних вихідних.
e-mail: luchinskali@gmail.com, http://www.polmedklub.com

