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HISTORIA SZPITALA 
∗ Początki naszego Szpitala sięgają 1899 r., 

Jego fundatorem był Henryk 
Klimontowicz – oficer z czasów 
Powstania Styczniowego 1863 r., 
urodzony w 1836 r. na Litwie. 

 
 
∗ Obecnie w strukturach Szpitala 

funkcjonuje 22 oddziałów, w tym  
2 oddziały dzienne, 29 poradni 
specjalistycznych, zespoły ratownictwa 
medycznego. 

∗ Zapewniamy także szeroki wachlarz 
usług w zakresie rehabilitacji, badań 
endoskopowych oraz diagnostyki 
radiologicznej i laboratorium 
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ODDZIAŁY SZPITALNE 
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SZPITAL  LECZY W RAMACH 
KONTRAKTÓW Z NFZ ∗ Szpital zapewnia kompleksową opiekę 

medyczną w zakresie : 
o stacjonarnych i całodobowych 

świadczeń szpitalnych 
o ambulatoryjnych świadczeń 

zdrowotnych w:  
-przyszpitalnej przychodni specjalistycznej 
-ambulatoryjnej opiece całodobowej 
podstawowej opieki zdrowotnej 
-zespołach ratownictwa medycznego 
-zakładzie rehabilitacji leczniczej 
-zakładzie diagnostyki laboratoryjnej i 
obrazowej 
o świadczeń opiekuńczo – leczniczych 
o chemioterapii 
o leczenia stomatologicznego 
o leczenia psychiatrycznego i uzależnień 
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W Szpitalu w Gorlicach jest możliwość odbycia praktyki przez 
studentów kierunku: 
 

 Lekarskiego 
 Lekarsko – dentystycznego 
 Farmacji 
 Analityki medycznej 
 Pielęgniarstwa i położnictwa 
 Fizjoterapii 



       Szpital Specjalistyczny 
im. H. Klimontowicza w Gorlicach 

 
                               

 
Szpital posiada miejsca akredytacyjne do prowadzenia 
specjalizacji  w dziedzinie: 
  medycyny ratunkowej, 
 chorób wewnętrznych, 
 chirurgii ogólnej, 
 anestezjologii i intensywnej terapii, 
 ginekologii i położnictwa, 
 geriatrii, 
 psychiatrii, 
 rehabilitacji leczniczej, 
 okulistyki, 
 neurologii, 
 ortopedii i traumatologii, 
 pediatrii, 
 medycyny rodzinnej 
Posiadamy również akredytację do prowadzenia staż kierunkowych 
w neonatologii i medycynie paliatywnej. 
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Korzyści jakie możemy zaoferować  
• Zarząd Powiatu Gorlickiego od 2016 r. opłaca stypendia dla 

studentów wydziału lekarskiego. W zamian za otrzymane 
wsparcie lekarz zobowiązuje się do odbycia stażu w naszym 
Szpitalu. 

• Szpital dysponuje zapleczem mieszkaniowym dla młodych 
lekarzy. 

• Możliwości kształcenia na wybranych  
przez personel kursach i szkoleniach 
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Bogactwo fauny i flory 
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Liczne atrakcje turystyczne 
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Warto wybrać Szpital w Gorlicach na swojego pierwszego pracodawcę 

W sprawie pozyskania bliższych informacji można 
kontaktować się  pod nr tel.  18 35 53 534  
lub mailowo: szpital@szpital.gorlice.pl 

Dziękuję za uwagę 


	Slajd numer 1
	GDZIE JESTEŚMY
	HISTORIA SZPITALA
	ODDZIAŁY SZPITALNE
	SZPITAL  LECZY W RAMACH KONTRAKTÓW Z NFZ
	�W Szpitalu w Gorlicach jest możliwość odbycia praktyki przez studentów kierunku:�
	�Szpital posiada miejsca akredytacyjne do prowadzenia specjalizacji  w dziedzinie:�
	�Korzyści jakie możemy zaoferować 
	�
	Liczne atrakcje turystyczne
	Warto wybrać Szpital w Gorlicach na swojego pierwszego pracodawcę

