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Praca dla medyków z Ukrainy w Polsce. Informacji udziela
infolinia NFZ
Od 21 marca 2022 roku konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590 informują personel medyczny z Ukrainy o zasadach zatrudnienia w polskich placówkach.
Komunikacja odbywa się w językach ukraińskim i polskim. Infolinia NFZ jest bezpłatna. Pracuje
przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Oprócz informacji dla medyków infolinia jest dostępna również
dla pacjentów z Ukrainy, w tym dla chorych onkologicznych i hematologicznych , którzy chcą
kontynuować leczenie w Polsce. Kadra medyczna z Ukrainy w polskich placówkach? O szczegółach
informuje infolinia NFZ Personel medyczny z Ukrainy, dzwoniąc na bezpłatną infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia, uzyska komplet informacji na temat zasad zatrudnienia w Polsce.
Rozmowy są prowadzone w językach ukraińskim i polskim. Konsultant krok po kroku poinstruuje
medyka z Ukrainy, jak może podjąć zatrudnienie w placówce leczniczej, zgodnie ze swoimi
kwalifikacjami. Chodzi o: lekarza/lekarza dentystę z Ukrainy (bez lub z tytułem lekarza
specjalisty/lekarza dentysty specjalisty uzyskanym poza UE) pielęgniarkę/położną z Ukrainy.
Pacjenci z Ukrainy w trakcie leczenia onkologicznego i hematologicznego mogą kontynuować
leczenie w Polsce Od 9 marca 2022 roku infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia umożliwia
kontakt pacjentów z Ukrainy z placówkami onkologicznymi, w których mogą kontynuować leczenie
onkologiczne lub hematologiczne w Polsce. Z tej możliwości skorzystało już ponad 300 pacjentów z
Ukrainy [1] . PRZECZYTAJ: Infolinia NFZ dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy Infolinia
NFZ dla pacjentów z Ukrainy Dzięki infolinii także pacjenci z Ukrainy zyskują szybką,
kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
w Polsce. Dotychczas infolinia pomogła przeszło 5 tys. osób z Ukrainy [2] . Połączenie z infolinią
Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590 – jest bezpłatne . Infolinia działa całodobowo, przez
7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne . PRZECZYTAJ: Infolinia NFZ także w języku
ukraińskim Informacja w języku ukraińskim Infolinia zapewnia obsługę w językach ukraińskim i
polskim. Pacjenci mogą kontaktować się z infolinią NFZ również przez pocztę elektroniczną
(tip@nfz.gov.pl), czat lub wideorozmowę z tłumaczem języka migowego. ZADZWOŃ: Bezpłatna
infolinia NFZ - 800 190 590 [1] Dane z 21 marca 2022 [2] Dane z 21 marca 2022
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