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W związku z trudną sytuacją kadrową 

medycznego, który jest zatrudniony w zakładach opieki zdrowotnej

prośbą o rozpowszechnienie informacji oraz pomoc w znalezieniu personelu medycznego do 

pracy w domach pomocy społecznej 

Poszukujemy chętnych pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy mogliby 

wspomóc pracę Domu Pomocy Społecznej „PRZYSTAŃ

„Zacisze” w Katowicach. 

Zakres pracy to opieka medyczna oraz pielęgnacyjno

niepełnosprawnych i przewlekle somatycznie chorych.

Aktualnie na terenie naszych Domów

Jesteśmy zaopatrzeni w środki ochrony osobistej i środki dezynfekując

szczególną uwagą wskazane śr

 Bardzo prosimy o zamieszczenie informacji o poszukiwaniu chętnego personelu

na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz rozpowszechnienie ich 

wśród pielęgniarek zrzeszonych w Izbie. 

Ze względu na troskę o naszych podopiecznych będziemy bardzo zobowiązani za 

pomoc w zabezpieczeniu niezbędnej obsady medycznej w naszych placówkach.

Osoby chętne zgłoszenia mogą

 Dom Pomocy Społecznej „Przystań”:

Mail: kadry@domprzystan.org.pl

Tel: 32 2515 216 wew. 13 lub 21

 Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”:

Mail: kancelaria@dpszacisze.katowice.pl

Katowice, 16

Szanowna Pani 
Anna Janik 
Przewodnicząca 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach 
ul. Francuska 16  
40-027 Katowice 

W związku z trudną sytuacją kadrową i koniecznością odsunięcia od pracy personelu 

medycznego, który jest zatrudniony w zakładach opieki zdrowotnej, zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o rozpowszechnienie informacji oraz pomoc w znalezieniu personelu medycznego do 

pracy w domach pomocy społecznej w Katowicach. 

chętnych pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy mogliby 

wspomóc pracę Domu Pomocy Społecznej „PRZYSTAŃ” oraz Domu Pomocy Społecznej 

Zakres pracy to opieka medyczna oraz pielęgnacyjno-opiekuńcza osób

niepełnosprawnych i przewlekle somatycznie chorych. 

Aktualnie na terenie naszych Domów nie ma przypadków zarażenia 

Jesteśmy zaopatrzeni w środki ochrony osobistej i środki dezynfekując

wskazane środki higieny i ostrożności. 

Bardzo prosimy o zamieszczenie informacji o poszukiwaniu chętnego personelu

na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz rozpowszechnienie ich 

wśród pielęgniarek zrzeszonych w Izbie.  

względu na troskę o naszych podopiecznych będziemy bardzo zobowiązani za 

pomoc w zabezpieczeniu niezbędnej obsady medycznej w naszych placówkach.

mogą przesyłać na: 

Dom Pomocy Społecznej „Przystań”: 

kadry@domprzystan.org.pl 

32 2515 216 wew. 13 lub 21 lub 27. 

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”: 

kancelaria@dpszacisze.katowice.pl 
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Pielęgniarek i Położnych 

i koniecznością odsunięcia od pracy personelu 

, zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o rozpowszechnienie informacji oraz pomoc w znalezieniu personelu medycznego do 

chętnych pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy mogliby 

” oraz Domu Pomocy Społecznej 

opiekuńcza osób starszych, 

nie ma przypadków zarażenia koronawirusem.  

Jesteśmy zaopatrzeni w środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące, stosujemy ze 

Bardzo prosimy o zamieszczenie informacji o poszukiwaniu chętnego personelu 

na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz rozpowszechnienie ich 

względu na troskę o naszych podopiecznych będziemy bardzo zobowiązani za 

pomoc w zabezpieczeniu niezbędnej obsady medycznej w naszych placówkach. 



 

Tel.: 32 2025 432 w. 141 lub 147 lub 133

 Życząc zdrowia i wytrwałości, dz

 

 

 

Do wiadomości: 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

41 lub 147 lub 133 

zdrowia i wytrwałości, dziękujemy za okazaną pomoc. 

Z wyrazami szacunku 

Anna Piotrowska 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przystań”
 
Krzysztof Kołodziej 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”
 
/podpisano elektronicznie/ 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przystań” 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” 

 


