
Робота для медиків з України у Польщі. 
Інформацію надає гаряча лінія 
Національного Фонду Здоров'я 

• З 21 березня 2022 року 
консультанти Національного 
Фонду Здоров'я (НФЗ) - 800 190 
590 - інформують медичний 
персонал з України щодо правил 
укладення трудового договору / 
контракту в польських медичних 
установах. 

• Зв'язок відбувається українською 
та польською мовами. 

• Гаряча лінія НФЗ безкоштовна. 
Вона діє цілодобово, 7 днів на 
тиждень. 

• Окрім інформації для медиків, 
гаряча лінія доступна також для 
пацієнтів з України, у тому числі 
для онкологічних та гематологічних 
пацієнтів, котрі хочуть 
продовжувати лікування у Польщі. 

  

Медичний персонал з України у 

польських медичних установах? 

Детальніше довідаєтесь телефонуючи 

на номер гарячої лінії НФЗ 

Медичний персонал з України, 

телефонуючи на безкоштовний номер 

гарячої лінії Національного Фонду 

Здоров'я, отримає пакет інформації щодо 

правил укладання трудового договору / 

контракту у Польщі. Розмови 

проводяться українською та польською 

мовами. 

Крок за кроком консультант перекаже 

медикові з України інструкції, як можна 

знайти працю в медичній установі, з 

гідно зі своїми кваліфікаціями. 

Йдеться про: 

Od 21 marca 2022 roku konsultanci infolinii 

Narodowego Funduszu Zdrowia - 

800 190 590 - informują personel medyczny 

z Ukrainy o zasadach zatrudnienia w 

polskich placówkach, zarówno w języku 

polskim, jak i ukraińskim. Pracuje przez 

całą dobę, 7 dni w tygodniu. 

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. 

Jak zatrudnić medyka 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. 

https://www.politykazdrowotna.com/83190,jak-zatrudnic-medyka-z-ukrainy


• лікаря / лікаря - стоматолога з 
України (професіонала або фахівця), 
який здобув повну вищу освіту 
(спеціаліст, магістр) за відповідним 
напрямом підготовки та 
спеціальності; а також закінчив 
спеціалізацію за фахом (інтернатура, 
курси спеціалізації), курси 
підвищення кваліфікації (курси 
удосконалення, стажування, 
передатестаційні цикли тощо); що 
має сертифікат лікаря-спеціаліста та 
посвідчення про присвоєння 
(підтвердження) вищої 
кваліфікаційної категорії зі своєї 
спеціальності 

• лікаря - стоматолога, отриманий за 
межами ЄС 

• Медсестра / акушерка з України. 

Пацієнти з України під час 

онкологічного та гематологічного 

лікування можуть продовжувати 

лікування у Польщі 

Від 9 березня 2022 р. гаряча лінія 

Національного Фонду Здоров'я надає 

пацієнтам з України можливість 

зв'язатися з онкологічними установами, в 

яких можна продовжувати онкологічне 

або гематологічне лікування у Польщі. 

Більше 300 пацієнтів з України вже 

скористалися цією можливістю. 

ЧИТАТИ: гаряча лінія Національного 

Фонду Здоров'я для онкологічних 

пацієнтів з України 

Гаряча лінія НФЗ для пацієнтів з 

України 

Завдяки гарячій лінії, у тому числі - 

пацієнти з України, отримують швидку, 

комплексну та зрозумілу інформацію 

щодо правил функціонування системи 

охорони здоров'я в Польщі. 

До цієї пори гаряча лінія допомагла 

понад 5000 людей з України. 

Rusza infolinia 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. 

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 

 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-dla-pacjentow-onkologicznych-z-ukrainy,8156.html#T%C5%82umaczenie%20na%20j%C4%99zyk%20ukrai%C5%84ski
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-dla-pacjentow-onkologicznych-z-ukrainy,8156.html#T%C5%82umaczenie%20na%20j%C4%99zyk%20ukrai%C5%84ski
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-dla-pacjentow-onkologicznych-z-ukrainy,8156.html#T%C5%82umaczenie%20na%20j%C4%99zyk%20ukrai%C5%84ski
https://www.politykazdrowotna.com/83139,rusza-infolinia-dla-pacjentow-onkologicznych-z-ukrainy
https://www.politykazdrowotna.com/83139,rusza-infolinia-dla-pacjentow-onkologicznych-z-ukrainy
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-takze-w-jezyku-ukrainskim,8153.html
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-takze-w-jezyku-ukrainskim,8153.html
https://www.nfz.gov.pl/kontakt/telefoniczna-informacja-pacjenta/
https://www.nfz.gov.pl/kontakt/telefoniczna-informacja-pacjenta/


Дзвінки на гарячу лінію НФЗ - 800 190 

590 - безкоштовні. Гаряча лінія працює 

24 години на добу, протягом 7 днів на 

тиждень, а також у святкові дні. 

ЧИТАТИ: гаряча лінія НФЗ доступна 

також українською мовою 

Інформація українською мовою 

Гаряча лінія надає послуги українською 

та польською мовами. 

Пацієнти можуть звернутися до гарячої 

лінії НФЗ також за допомогою 

електронної пошти [e-mail] 

(tip@nfz.gov.pl), чату або відеодзвінка з 

перекладачем мови жестів. 

ТЕЛЕФОНУЙТЕ: Безкоштовна гаряча 

лінія НФЗ - 800 190 590 

 

 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/-,8154.html
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/-,8154.html
https://www.nfz.gov.pl/kontakt/telefoniczna-informacja-pacjenta/
https://www.nfz.gov.pl/kontakt/telefoniczna-informacja-pacjenta/

