
 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku w związku z przystąpieniem do realizacji 

projektu „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób 

niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia” numer 

projektu: RPMP.09.02.01-12-0011/18 poszukuje kandytki/kandydatów na stanowisko : 
 

LEKARZ SPECJALISTA W DZIEDZINIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ 
 

1. Okres zatrudnienia: 

 

02.01.2019 – 31.12.2020 

tj. przez 24 miesiące na zasadzie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach 

funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej (tj. od poniedziałku do piątku w rozkładzie czasowym 

7:00 – 16:00). 

 

2. Zakres zadań: 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku w listopadzie 2018 rozpoczął rekrutację 

do Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym 

starszych z powiatu brzeskiego.   

W ramach projektu zaplanowano utworzenie 15 miejsc opieki medycznej  dla osób w wieku powyżej 60 

roku życia, które będą bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub przebywały w oddziale szpitalnym w ciągu 

ostatniego roku. Długość pobytu pacjenta w DDOM zostanie ustalona indywidualnie przez wykwalifikowany 

Zespół Terapeutyczny składający się min. z lekarza geriatry, lekarza rehabilitanta, pielęgniarki, fizjoterapeuty 

oraz psychologa. Nie będzie on jednak krótszy niż 30 dni robocze i dłuższy niż 120 dni roboczych. 
 

Celem zapewnienia pełnego zakresu usług i standardów opieki dla pacjentów  ddom określonych przez 

ministerstwo zdrowia osobie zatrudnionej na stanowisku Lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji 

medycznej powierzone zostaną do wykonania  następujące zadania: 

1. Konsultacje specjalistyczne po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby, 

2. Zbadanie chorego z możliwością zapoznania się z aktualnymi badaniami dodatkowymi lub ich 

zleceniem, 

3. Sprawowanie opieki zdrowotnej i prowadzenia kompleksowego postępowania leczniczego 

w odniesieniu do osób chorych, niesprawnych fizycznie i psychicznie w szczególności osób starszych 

4. Weryfikacja rozpoznań chorobowych, uzupełnienie lub postawienie nowych, 

5. Opracowanie programu leczenia z uwzględnieniem kompleksowej rehabilitacji, 

6. Kontrolowanie, nadzorowanie i monitorowanie przebiegu kompleksowej rehabilitacji – w tym ocena 

nasilenia objawów chorobowych i ewentualnych działań niepożądanych 

7. Pomoc i edukacja chorego, rodziny i opiekunów, 

8. Udział w naradach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego zgodnie z obowiązującym w 

DDOM regulaminie, 

9. Określenie występowania niewydolności serca u pacjenta (SKALA NYHA) po przyjęciu i przed 

wypisaniem, 

10. Ustalanie zasad profilaktyki przedwczesnego starzenia się, 

11. Prowadzenie dokumentacji lekarskiej. 

 

Wykonanie zadań przez Lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej potwierdzone będzie 

sporządzonym przez niego protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję 

godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie 

 

 

 

3. Wymagane kwalifikacje, tj. spełnienie jednego z niżej podany wytycznych: 

 

1) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, 



 
 

2) lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji 

medycznej. 

 

 

Pożądane doświadczenie w pracy z osobami starszymi. 

 

4. Dodatkowe wymagane oświadczenia: 

 

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku "Lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji 

medycznej" zobowiązany jest do złożenia następujących pisemnych oświadczeń potwierdzających, iż: 

 

 a) obciążenie wynikające z zawartej umowy o pracę nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej 

realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie 

 

b) jego łączny czas zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych SP ZOZ w Brzesku 

i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

 


