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OFERTA PRACY 

LEKARZ SPECJALISTA W DZIEDZINIE GERIATRII 

 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii poszukuje kandydatów na stanowisko lekarza 

specjalisty w dziedzinie geriatrii 

Wynagrodzenie: Na czas realizacji projektu współfinansowane przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój  

Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom Opieki Medycznej, ul. Emaus 18, Kraków 

Wymagania:  

 osoba, która posiada tytuł: 

- lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii  

- lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii albo  

-  lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii.  

 gotowość do podpisania oświadczenia uczestnika projektu, 

 podpisanie deklaracji łącznego zaangażowania zawodowego w realizacji wszystkich 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz innych źródeł finansowych 

w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie, 

 odpowiedzialność, pracowitość, uczciwość, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 

Ogólny zakres obowiązków: 

 

 określenie występowania niewydolności serca (NYHA) - badanie powinno być 

wykonane przez lekarza po przyjęciu i przed wypisaniem; 

 dodatkowo w przypadku osób powyżej 65 r.ż. wykonywanie całościowej oceny 

geriatrycznej (COG) - składająca się z oceny stanu czynnościowego i fizycznego,               

a także funkcji umysłowych oraz oceny socjalno-środowiskowej, poprzedzona 

wykonaniem oceny według skali VES-13. 

 udział w pracach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego dokonującego oceny 

sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych i złożonych czynności 

życiowych, ocenę odżywienia, sprawności procesów poznawczych, stanu 

emocjonalnego, w zależności od potrzeb - również innych obszarów np. stopnia 

niewydolności zwieraczy pęcherza i odbytu, określenie występowania niewydolności 

krążenia lub ryzyko upadków. 

 sprawuje opiekę nad chorymi i odpowiada za należyte jej wykonanie; 

 dokładne zbadanie każdego chorego  

 ustalenia przy pomocy wszelkich dostępnych środków rozpoznania i kierunku leczenia  

 przestrzeganie, aby każdy chory przybyły do Ośrodka był niezwłocznie zbadany  i aby 

była mu udzielona właściwa pomoc lekarska 

  organizowanie pracy własnej w taki sposób, aby rozpoznanie można było postawić       

w jak najkrótszym czasie, 

  dbanie, aby chorzy byli leczeni zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej oraz mieli 

zapewnioną opiekę lekarską i należytą obsługę; 
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 udzielanie informacji rodzinie o stanie zdrowia pacjentów w oznaczonych dniach              

i godzinach, 

 w razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego lub stwierdzeniu stanu zagrożenia 

życia powiadamia bezpośrednio rodzinę chorego lub jego opiekunów; 

  kontrolowanie wykonywania wydanych zleceń i pielęgnowania chorych;  

 wpisywanie na bieżąco danych do systemu informatycznego w ramach 

przeznaczonych do tego modułów 

 skrupulatne i bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej chorych, sporządzanie 

dokładne wpisów i oddawanie historii choroby do sekretariatu  

  kontrola postępów w leczeniu przez logopedę zaburzeń mowy i efektów zabiegów 

psychoterapeutycznych stosowanych przez psychologa; 

  zapisywanie leków w receptariuszach  

 czuwanie nad bezpieczeństwem chorych w Ośrodku; 

 przestrzeganie praw pacjenta; 

 zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących stanu zdrowia pacjentów, 

które pozna w związku z wykonywaniem obowiązków 

 realizowanie indywidualnego planu wsparcia - planu pracy terapeutycznej                         

z uczestnikiem, tworzonego na podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb oraz 

diagnozy możliwości psychofizycznych uczestnika i wspólnie z nim realizowany; 

  udział w pracach zespołu terapeutycznego 

 

Oferujemy: 

 umowę o prace na 1/4 etatu, na czas określony  

 uczestnictwo w szkoleniach,  

 możliwość rozwoju zawodowego, 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

 wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia 

 
Dokumenty aplikacyjne (cv oraz list motywacyjny) wraz z klauzulą: ”Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.o Ochronie Danych Osobowych 

tekst jednolity : Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” prosimy składać do Sekretariatu 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii – Budynek nr 4, al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 

Kraków lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:  

office@kcr.pl 

w terminie do dnia 2 września 2016 r. z dopiskiem „ rekrutacja DDOM- lekarz specjalista                    

w dziedzinie geriatrii” 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

            

        Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

        dr n. med. Jerzy Mirosław Jaworski 

mailto:office@kcr.pl

