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Шановні студенти — медики!
Польсько — українська програма стажування та розвитку для медиків з України ВПЕРШЕ в історії польсько
— українських відносин в сфері медицини ОРГАНІЗУВАЛА для Вас літні практики (стажування) - як
обов’язкові практики від Вашого вузу так і стажування за власним бажанням в польських лікарнях (для
студентів лікувальних факультетів), польських аптеках (для студентів фармацевтичних факультетів) та
польських стоматологічних клініках і стоматкабінетах - для студентів стоматологів.
Стажування можуть проходити студенти всіх курсів, студенти-інтерни.
Тривалість стажування – у випадку стажування за власним бажанням – від 3-х днів, 5,6, 7,
8днів….місяць - 1,5місяці – СТУДЕНТ визначає САМОСТІЙНО!
Тривалість обов’язкової практики – згідно вимог до обов’язкової практики.
Що Вас очікує на літніх практиках в Польщі?
1. Зовсім інша система охорони здоров'я.
Ви побачите лікарні з сучасним обладнанням та повним медикаментозним забезпеченням
(стоматкабінети і аптеки).
Доброзичливих і задоволених життям польських лікарів.
Спокійний і продуманий стиль їхньої роботи.
Дуже позитивне відношення до Вас — як студентів — медиків з України на початку Вашої практики.
Далі — все залежить від Вас.
2. Що Ви отримаєте на цій літній практиці?
На практиці Ви будете в невеликих групах, або і самостійно.
Починати практику будете з відділення, яке призначить керівництво лікарні, а потім зможете перейти в
інші, які Вам будуть цікаві.
У кожному відділенні Вас будуть вчити всього, що Ви захочете — це справді так, тому що в Польщі
молодих спеціалістів НАВІТЬ ПОСПІШАЮТЬ всьому навчити.
А саме:
- як польський лікар веде прийом, збирає анамнез, ставить діагноз, призначає лікування (Ви будете
присутні при цьому, самі будете збирати анамнез у польського пацієнта, брати участь в обходах, окремо з
лікарем відвідувати пацієнтів, будете вивчати, як польський лікар призначає лікування, назначає ліки).
- як польський лікар працює з документами (як виглядає історія хвороби, як її заповнювати в паперовому
і електронному вигляді, як виписуються рецепти, направлення, виписки тощо),
- які методи обстеження та лікування використовує польський лікар (Вам будуть розповідати про ці
методи, покажуть обладнання, як воно працює, Ви будете присутні під час обстежень і лікування
польських пацієнтів, в тому числі — і оперативних втручаннях).
- який маршрут пацієнта після закінчення лікування - реабілітація в лікарні, звернення в поліклініку тощо
(Ви будете присутні і на цьому етапі роботи польського лікаря та вивчати його).
Об'єм знань і навичок, які Ви можете отримати на практиках, на 60% залежить від кожного з Вас
особисто.
У випадку фармацевтів — це участь у кожному етапі діяльності аптеки чи фармацевтичного виробництва.
Звертаємо увагу — польські медики організовані, пунктуальні, володіють колосальним об'ємом знань, і
Вам потрібно буде теж спробувати стати такими!).
Дізнайтесь особисто, як працює і як заробляє польський лікар (стоматолог, провізор), який рівень
польської медицини, як Ви та Ваш рівень знань відповідає європейському, отримайте особисті контакти з
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завідуючими відділеннями та дирекцією польської лікарні (аптеки), встановіть дружні стосунки з
польськими лікарями — все це Вам пригодиться в Вашому професійному та особистому житті.
Також у Вас буде змога познайомитись з українською медичною діаспорою в Варшаві — лікарями,
фармацевтами, стоматологами.
Ви зможете поспілкуватись з організаторами та експертами Польсько — української програми стажування
для лікарів, медсестер та студентів — медиків в їхньому варшавському офісі.
Інформація щодо практик/стажувань:
1. Згідно з домовленістю організаторів Програми з керівництвом більшості українських медичних вузів —
факт проходження літньої практики в Польщі буде визнаватись Вашими вузами.
2. З цією метою Організатори Програми забезпечать надання офіційного документу - підтвердження від
польських лікарень про проходження Вами такої практики (дата. Тривалість, назва лікарні, відділення,
навики, якими оволодів студент).
3. Період, протягом якого тривають практики — з (кінець сесій літніх) по 26 серпня 2016 року.
4. Проходження дистанційних курсів з польської медичної термінології та здача іспиту відбувається з
відповідним графіком в передсесійний період з 15.02. – 04.06.2016року.
5. Місце проходження практик — польські лікарні (для студентів лікувальних факультетів), польські аптеки
(для студентів фармацевтичних факультетів) та польські стоматологічні клініки і стоматкабінети - для
студентів стоматологів.
6. Наприклад, тривалість практик для 4-го курсу лікувальних факультетів — 1 місяць, згідно з вимогами
Ваших вузів (1 тиждень — терапія, 2 — хірургія, 3 - акушерство — гінекологія, 4 — педіатрія).
7. Тривалість практик для інших курсів та факультетів — довільна, але з врахуванням вимог вузів та бажання
студента.
8. Умови участі у літніх практиках:
8.1. Бажання студента.
8.2. Знання польської медичної термінології.
- підтверджене сертифікатом учасника Варшавського інтенсив-курсу з польської медичної термінології,
- або підтверджене сертифікатом дистанційних курсів з польської медичної термінології(які відкриваються
на базі київського бюро Фундації “Відкритий Діалог” з 15 лютого 2016)
8.3. Терміни набору бажаючих поїхати на літню практику — до 1 травня 2016 року.
8.4. проживання, харчування, страховка відповідальності перед польськими пацієнтами на час
проходження практики — за кошт студента.
9. В більшості лікарень, аптек та стоматкабінетів існує можливість підробити (в час вільний від стажувань).
10. Кількість місць на літні практики чітко визначається кожною польською лікарнею, тому розподіл
практикантів відбувається відповідно до встановлених лімітів.
Медичне “вікно в Європу” є — Вам залишається взяти і відкрити його!
Бажаємо Вам успіхів на літніх практиках в Польщі!
Детальну інформацію по поїздках на літні практики та про умови проходження дистанційних курсів з
польської медичної термінології отримайте у Людмили Лучинської,
тел. +38 (098) 842-91-48, e-mail: luchinskali@gmail.com.

