Intézményi orvos
Olajág Otthonok Bánkút utcai telephelyén lévő intézményébe Intézményi orvos
munkatársat keresünk.

Feladatok:


Intézményi orvosi feladatok ellátása



Az orvosi dokumentáció vezetése, ellenőrzése és megőrzése, a mindenkori
jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Az új gondozottak esetében az első orvosi vizsgálat alkalmával teljes, minden
részletre kiterjedő orvosi anamnézis felvétele, szükség szerinti vizsgálatok
elrendelése, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök elrendelése, beutalás
magasabb progresszivitási szintű ellátásra.
A gondozottak rendszeres orvosi ellenőrzése, szükség szerinti vizsgálatok elrendelése,
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök elrendelése, beutalás magasabb
progresszivitási szintű ellátásra.
Tájékoztatja, felvilágosítja a gondozottat, illetve a hozzátartozókat a tervezett
beavatkozásról, annak esetleges következményeiről, a várható eredményekről,
valamint aláírattatja a szükséges beleegyező nyilatkozatokat.
A gondozottak gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátása során a jogszabályi és
orvos-szakmai előírások betartása, költséghatékony ellátás biztosítása.
Szükség esetén konzultáció más szakorvosokkal, szakemberekkel.
Folyamatosan ellenőrzi, felügyeli és véleményezi az intézményben tevékenykedő
ápolók szakmai munkáját.
Együttműködik a gondozottak ellátásában résztvevő szociális és egészségügyi
csoportok tagjaival.
A gondozottak ellátása során tapasztalt rendkívüli állapotváltozás, rosszullét,
sürgésségi állapot esetén – megfelelő mérlegelést követően – sürgősségi ellátást
nyújt.
Mind az intézményben, mind pedig a kórházban tartózkodó gondozottak állapotáról
rendszeresen tájékozódik az intézményvezető ápoló, illetve a részlegvezető ápolók
által.
Részt vesz a gondozottak ajánlott szűrővizsgálatának, és egyéb vizsgálatainak
megszervezésében, lebonyolításában, együttműködve az intézményvezető ápolóval.
Viziteket, szintviziteket, referálókat tart az intézményvezetővel, intézményvezető
ápolóval, részlegvezető ápolóval, valamint a mentálhigiénés csoport tagjaival.
Részt vesz a gondozottak egészségmegőrzésében és életmódjuk formálásában.


















Kapcsolatot tart a gondozottak hozzátartozóival, figyelembe véve a gondozott jogait
és e téren tett kéréseit, valamint szükség esetén pszichés támogatás nyújt a
hozzátartozók részére is.
Kapcsolatot tart az egyéb szervezeti egységekben tevékenykedő kollégákkal
(mentálhigiénés részleg, műszaki részleg,…).

Jelentkezési feltételek:



Szakvizsga nem kötelező de az alkalmasság tekintetében előnyt jelent
Idős betegek ellátásával szerzett tapasztalat előnyt jelent

Amit mi kínálunk:
 Versenyképes fizetés megállapodás alapján
 Kedvezményes étkezés
 Azonnali munkakezdés
 Hosszútávú, bejelentett munkaviszony egy jó hangulatú csapatban
Munkavégzés helye: 1154 Budapet Bánkút utca 67.-69.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy várjuk önéletrajzát e-mailben:
allas@olajagotthonok.hu

