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Espoon kokenut terveysjohtaja valittiin
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtajaksi –

”Tulevat muutokset tukevat Espoossa
jo nyt vahvaa perusterveydenhuoltoa”
Länsi-Uudenmaan ensimmäinen hyvinvointialuejohtaja, LT Sanna Svahn
sanoo, että sote-uudistus ja valtakunnalliseen lääkärisopimukseen
siirtyminen jatkavat Espoossa ja koko Länsi-Uudellamaalla tehtyä
kehitystyötä perusterveydenhuollossa.
Teksti: Juha-Pekka Honkanen
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tuksen rakentamista Espoon perus- erikoislääkäreiden on pitänyt huoturvajohtajana ja terveyspalveluiden
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Tule sinäkin
lääkäriksi Espooseen!
Avaa QR-koodi ja
jätä yhteystietosi.
Voit myös olla yhteydessä
laakariksi@espoo.fi
Lue lisää:
espoo.fi/laakariksi-espooseen
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