
Zostań pielęgniarką
nefrologiczną i opiekuj się 
pacjentami DaVita

Chcesz dowiedzieć się więcej o pracy
pielęgniarki nefrologicznej 

lub pracy w DaVita? 

> na stronie internetowej DaVita.pl link: davita.pl/kariera 
> pod numerem telefonu: +48 728 414 249 
> na adres email: praca@davita.com 
> na LinkedIn: www.linkedin.com/company/davita-polska/
> na Facebooku: www.facebook.com/DaVitaPolska/ 

Pisz, dzwoń, odwiedzaj nas:



Jeśli zdecydujesz się na specjalizację nefrologiczną,
zapraszamy, byś pracowała z nami.

Witaj! Dołącz do DaVita!
Wiemy, że nie wybrałaś bycia pielęgniarką przez przypadek.
To jest coś, co pewnie od zawsze w Tobie było. Ta chęć pomocy, 
empatia, troska o innych. Wiemy, że tak jest, bo słyszymy 
to od prawie każdej naszej koleżanki, a jest ich ponad tysiąc!

Jeśli zależy Ci na pracy w ciekawej dziedzinie medycyny, z pacjenta-
mi, którzy bardzo potrzebują Twojego wsparcia, w miejscu, gdzie 
między personelem a pacjentami tworzą się głębokie więzi, a rola 
pielęgniarki będzie rosła, rozważ pracę w specjalizacji
nefrologicznej. 

Do niedawna pracowała z nami Ewa - 50 lat doświadczenia w zawodzie 
pielęgniarki nefrologicznej - która jest żywą historią tej dziedziny medycyny
w Polsce i mówiła tak: „Pielęgniarką nie może zostać każdy – to zawód,
który wymaga ogromnego poświęcenia, empatii, wytrwałości, odporności.
Pielęgniarka to osoba, która kocha pacjenta i rozumie jego ból i cierpienie.
Czasami pomóc może zatrzymanie się na chwilę,  pochylenie i rozmowa. 
Ważne jest też to, by lubić swoją pracę – bez frustracji, nerwów i braku
cierpliwości  oraz empatii. W innym przypadku to się po prostu nie uda.” 

Ewa zaczynała swoją przygodę z nefrologią, gdy „dializatory były nawijane 
ręcznie – sprawdzałam je aparatami do mierzenia ciśnienia a dializa trwała
12 godzin. Dziś, przy 4-godzinnym zabiegu, to nie do pomyślenia,
ale to wcale nie było tak dawno temu”. W pracy z pacjentami nefrologicznymi 
wszystko zmienia się bardzo dynamicznie. To wysoce specjalistyczne zajęcie, 
która stwarza wiele okazji do nauki i rozwoju, ale także, nie boimy się tego 
powiedzieć, unikatowe doświadczenie. Niektórzy pacjenci dializują się kilkadzie-
siąt lat.

Ewa opiekowała się wieloma pacjentami przez tak długi okres. 
Tutaj naprawdę możesz towarzyszyć pacjentowi i bardzo realnie mu pomagać 
przez wiele lat. Jednocześnie to bardzo perspektywiczna dziedzina pielęgniar-
stwa – środowisko nefrologiczne mocno zabiega, by w Polsce pielęgniarki
nefrologiczne przejmowały wiele uprawnień lekarzy i de facto na co dzień
prowadziły pacjentów. Lekarz-nefrolog zaś pełniłby rolę konsultacyjną. Do tego 
potrzeba określonych zmian prawnych i poszerzenia uprawnień pielęgniarki, 
niemniej właśnie nad tym pracujemy. 

Oto kilka najważniejszych powodów:
prowadzimy 65 stacji dializ w całej Polsce, zapewne też blisko 

Twojego miejsca zamieszkania
jesteśmy częścią amerykańskiej firmy DaVita Inc, jednego 

z największych dostawców usług dializacyjnych na świecie, dzięki 
czemu możesz korzystać z wiedzy i doświadczeń koleżanek i kolegów
z całego świata – wszystko jest na „wyciągnięcie maila”,

skupiamy się na jakości i bezpieczeństwie leczenia, ale nie tylko
 – bardzo mocno walczymy o potrzebne w Polsce zmiany systemowe, 
szczególnie o wprowadzenie opieki koordynowanej nad pacjentem 
nefrologicznym (standardu leczenia znanego chociażby z onkologii
czy kardiologii), by jak najlepiej opiekować się pacjentem z przewlekłą 
chorobą nerek, 

urządzamy pikniki z naszymi pacjentami – pandemia nam w tym
przeszkadzała, ale bardzo cieszymy się, że możemy już wracać
do naszej tradycji, 
    po prostu lubimy się nawzajem, na co dzień zwyczajnie
dobrze się nam współpracuje. 

zależy nam: na sobie, na pacjentach, na otaczającym nas świecie, 
mamy takie hasło: „Najpierw społeczność, potem firma” i nie jest ono 
pustym sloganem, to jak opiekujemy się pacjentami
możesz podejrzeć tu 

Dlaczego warto o nas pomyśleć?

Zeskanuj i zobacz!
Hasło: davita


