Osaava ammattilainen
sinun tarpeisiisi
Esperi Lääkäripalvelut

Yksilöllistä
hoitoa ja tukea.

Lääkäri tilauksesta
Tarjoamme lääkäripalveluita laajalle
potilaskunnalle ja moniin eri tarpeisiin.
Asiakkaitamme ovat kunnat, yksityiset
palveluntuottajat sekä yksityishenkilöt.

PALVELUIHIMME KUULUVAT:

Hoivakotien lääkäripalvelut
Liikkuva lääkäri -palvelumme kautta asiakkaamme voivat tehdä
myös sopimuksen säännöllisistä lääkärikäynneistä.
Henkilöstövuokraus
Toimitamme osaavaa henkilöstöä kunnille, lääkäriasemille,
sairaaloihin ja muihin terveydenhuollon palveluita tuottaviin laitoksiin.
Anestesia- ja leikkaussalipalvelut
Meiltä saa sekä lääkärin että sairaanhoitajan palveluita. Tuotamme
erikoissairaanhoidolle anestesia- ja leikkaussalipalveluita,
nukutushammashoitoa ja ostopalveluita.
Kotilääkäripalvelut
Tarjoamme Liikkuva Lääkäri -palvelun kautta ikäihmisille ja muille
tarvitseville yksilöllistä hoitoa ja tukea asiakkaan luona:
kotona, hotellissa, palvelutalossa, hoivakodissa.

AMMATTITAITOISET LÄÄKÄRIT
JA HOITAJAT PALVELUKSESSASI

Henkilöstövuokrauksemme kautta voi hankkia sijaisen niin pitkä- kuin
lyhytaikaiseen tarpeeseen. Vuokraamme yleislääkäreitä, erikoislääkäreitä,
hammaslääkäreitä, anestesia- ja leikkaussalisairaanhoitajia, sairaanhoi
tajia ja muuta tukipalveluhenkilöstöä. Sairaanhoitajavuokrauksemme on
suunnattu erityisesti leikkaussali- ja toimenpideyksiköille.
Tavoitteemme on aina löytää jokaiseen työtehtävään juuri oikealla
pätevyydellä ja kokemuksella varustettu henkilö, ja tarjoamme
asiakkaillemme mahdollisuutta haastatella heitä myös itse ennen
valintaa. Palvelu toimii ympäri Suomen.

ANESTESIAPALVELUITA

LIIKKUVA LÄÄKÄRI ON SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN

Liikkuva Lääkäri -palvelua voivat käyttää niin yksityiset ihmiset kuin
hoivakodit. Hoivakodit voivat tehdä sopimuksen Liikkuva Lääkäri
-palvelusta, jolloin lääkäri hoitaa asiakkaan akuutit asiat, uusii reseptit
ja seuraa hoidon sujumista. Hoivakotien palveluun voidaan sisällyttää
myös lääkäripäivystys, jolloin asiakkaan terveydentilan muuttuessa on
mahdollisuus konsultoida päivystävää lääkäriä.
Kotilääkäri tai sairaanhoitaja tulee sinne, missä häntä tarvitaan, oli se
sitten koti tai vaikkapa hotellihuone.
Liikkuva Lääkäri -palvelun ansiosta potilaan ei enää tarvitse käydä
turhaan lääkärissä tai odottaa vuoroaan terveyskeskuksen aulassa.
Terveydentilan diagnosointi ja myös laboratoriokokeet onnistuvat
kotikäynnillä. Liikkuvat lääkärit ja hoitajat puhuvat myös englantia.

Anestesiapalveluidemme asiakkaita ovat sairaalat, leikkaussaliyksiköt
sekä toimenpideyksiköt, joille rekrytoimme ja välitämme anestesia
lääkäreitä ja leikkausalihenkilökuntaa. Palveluksessamme on erikois
lääkäreitä sekä sairaanhoitajia, leikkausalihoitajia, anestesiahoitajia ja
muita alan ammattilaisia.

TULE MEILLE TÖIHIN!

Etsitkö mielenkiintoisia tehtäviä tai
uutta tapaa tehdä töitä? Haemme
jatkuvasti tiimiimme kokeneita
terveydenhuollon osaajia. Tutustu
avoimiin työpaikkoihimme osoitteessa
www.esperi.fi/laakaripalvelut/
hae-meille-toihin

LISÄTIETOJA
PALVELUISTAMME

Lääkäripalvelut
puh. 010 422 2102,
liikkuvalaakari@esperi.fi

Anestesia-ja leikkaussalipalvelut
puh. 010 524 9500,
vuorot.anestesia@esperi.fi
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Vaihde: 010 4088 000
Lääkäripalvelut: 010 422 2102
www.esperi.fi

