FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJAS / GYDYTOJA
Darbo pobūdis:
- darbas su vaikais;
- Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 123:2004 "Fizinės medicinos
ir reabilitacijos gydytojas, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" bei Lietuvos medicinos
normą MN 66:1999 "Gydytojas pediatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" savo
kompetencijos ribose, teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams.
- Įvertina paciento siuntimo duomenis, surenka gyvenimo, ligos anamnezę, objektyviai ištiria
bei įvertina pacientą.
- Sudaro paciento reabilitacijos planą, reabilitacijos komandą, skiria reabilitacijos procedūras
bei specialistų konsultacijas.
- Stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose.
- Pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką.
- Pablogėjus paciento sveikatai, savo kompetencijos ribose, skiria gydymą bei stebi paciento
būklę.
- Esant reikalui, užtikrina paciento siuntimą konsultacijoms ar gydymui į kitą gydymo įstaigą.
- Dalyvauja konsiliumuose, gydytojų konsultacinėse komisijose.
- Kontroliuoja laboratorinių tyrimų atlikimą, vertina jų duomenis.
- Skiria gydymą ir reabilitacines procedūras, keičiantis situacijai, jį papildo ir koreguoja.
- Sprendžia pacientų slaugos bei slaugančiųjų nedarbingumo klausimus.
- Registruoja darbe pasitaikančias neatitiktis, nesėkmes nedelsiant vykdo jų koregavimo
veiksmus.
- Išrašant pacientą iš sanatorijos rašo epikrizę ir rekomenduoja tolesnį gydymą bei stebėjimą.
- Teikia informaciją pacientui (nuo 16 iki 18 metų) ir jo atstovams apie paciento sveikatos
būklę, ligos diagnozę, reabilitacijos planą, taikomas reabilitacijos procedūras, gydymo eigą,
gydymo metodus, galimus alternatyvius gydymo metodus, komplikacijas bei gydymo prognozę,
pagal Sanatorijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą tvarką.
- Gydant pacientus vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį.
- savo veikloje vykdo sanatorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos nuostatas.
- Vykdo pacientų ir jų tėvų bei globėjų sveikatos mokymą ir pagal kompetenciją
rekomenduoja jiems profilaktikos priemones.
Reikalavimai:
• Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

- FMR gydytojas turi turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos srities medicinos krypties
reabilitacijos išsilavinimą, arbą jam prilygintą išsilavinimą.
• Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
- Galiojanti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licencija;
- Turėti FMR gydytojo spaudą, kurio numeris suteiktas teisių nustatyta tvarka;
- Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
- Mokėjimas bendrauti su vaikais.
Mes Jums siūlome:
- visas socialines garantijas;
- draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
- kvalifikacijos tobulinimo mokymus.
Atlyginimas:
nuo 780 eurų iki 1950 eurų.
Gyvenimo aprašymų lauksime el. adresu: personalas@palangosgintaras.lt, telefonas
pasiteiravimui 8 460 41247. Siunčiant gyvenimo aprašymą nurodykite į kurias pareigas
pretenduojate. Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Darbuotojas reikalingas skubiai.

