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  OFERTA PRACY 

LEKARZ SPECJALISTA W DZIEDZINIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ 

 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii poszukuje kandydatów na stanowisko lekarza 

specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej 

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 rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji 

ogólnej,  

lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub  

- lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub 

rehabilitacji 

ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub  

- lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie  

rehabilitacji medycznej. 

 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: 

 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; 

 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; 

 ustalanie dla każdego chorego programu rehabilitacji – zwłaszcza sposobu i tempu 

uruchomienia i wpisanie go do karty zleceń rehabilitacyjnych, 



 

 
 Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii,  

al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków, www.kcr.pl 

 
Strona 2 z 2 

 

 omówienie z magistrem fizjoterapii, logopedą i innymi pracownikami biorącymi 

udział w terapii, problemów każdego chorego, położenie nacisku na przeciwwskazania 

do zabiegów, wyodrębnienie osób ze schorzeniami serca i krążenia towarzyszących 

chorobie podstawowej; 

 codzienny nadzór nad zabiegami fizjoterapeutycznymi u powierzonych chorych ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na intensywność i czasokres ćwiczeń oraz reakcję 

chorego na zabiegi; 

 kontrolowanie czy ćwiczenia i zabiegi odbywają się ze zleconą częstotliwością                    

i w zaleconej kolejności; 

 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 rehabilitacji medycznej” 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

        dr n. med. Jerzy Mirosław Jaworski 
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