INFORMACIJA APIE DARBO SKELBIMĄ
Įstaigos pavadinimas:

VšĮ Kelmės ligoninė

Pareigos :

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Pareigų pavadinimas:

Direktoriaus pavaduotojas medicinai

Darbo vieta:

Nepriklausomybės g. 2, Kelmė

Reikalavimai:

1. Direktoriaus pavaduotoju medicinai gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį universitetinį medicininį
išsilavinimą ir galiojančią gydytojo specialisto licenciją;
2. Jo kvalifikacija turi atitikti LR SAM reikalavimus;
3. Turi turėti ne mažesnę negu 5 metų klinikinio darbo patirtį;
4. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų administracinio darbo stažo;
5. Asmuo turi būti išklausęs vadovavimo kompetencijai priskiriamus kvalifikacinius kursus ir turėti tai
patvirtinančius dokumentus;
6. Privalo žinoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų organizavimo ir veiklos principus, Valstybinės ir
Teritorinių ligonių kasų veiklos ir atsiskaitymo su gydymo įstaigomis ekonominius pagrindus ir tvarką,
ligoninės veiklą reglamentuojančius LR SAM įsakymus, darbo saugos, higienos ir priešgaisrinės
apsaugos taisykles.
7. Nepriekaištinga reputacija (elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos
normų).
8. Darbo kompiuteriu ir raštvedybos įgūdžiai.
Funkcijos:

1. Koordinuoja stacionaro skyrių ir konsultacinės poliklinikos vedėjų darbą;
2. Organizuoja ir koordinuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų (diagnostikos, gydymo) teikimo
veiklą ligoninėje, numato uždavinius šių paslaugų teikimo srityje ir jų sprendimo kelius bei
kontroliuoja šių uždavinių vykdymą, vadovauja visam ligoninės gydymo procesui, sprendžia su tuo
susijusius klausimus;
3. Užtikrina savalaikę ligonių hospitalizaciją būtinosios pagalbos atvejais ir planine tvarka, prieinamą
ambulatorinę konsultacinę pagalbą;
4. Koordinuoja stacionare ligoniams reikalingas konsultacijas savo įstaigos specialistų bei iš kitų
gydymo įstaigų ir reikalingus perkėlimus į kitas gydymo įstaigas;
5. Užtikrina aprūpinimą būtinais medikamentais gydomiems stacionare ligoniams;
6. Nesant ligoninės direktoriui, pavaduoja jį ir vykdo direktoriaus funkcijas;
7. Sprendžia ligonių maitinimo organizavimo klausimus;
8. Atsako už materialinius resursus gydymo veiklai - jų užsakymus ir tikslingo panaudojimo kontrolę;
9. Užtikrina sanitarinį-epidemiologinį rėžimą skyriuose;
10. Atsako už kokybiškos ir laiku suteiktos medicinos pagalbos organizavimą visuose ligoninės
skyriuose ir padaliniuose;
11. Pagal ligoninės direktoriaus įsakymą, tvirtina darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
12. Pasirašo ant medicininių reikalavimų;
13. Vykdo ligoninės direktoriaus nurodymus ir įsakymus;
14. Atlieka kokybės sistemos funkcionavimo ligoninėje vadybinę analizę;
15. Atsako už ligoninės „Kokybės vadovo" reikalavimų vykdymą, už „Kokybės vadovo" atnaujinimą ir
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koregavimą;
16. Kontroliuoja medicinos etikos ir konfidencialumo, vidaus darbo tvarkos taisyklių ir saugos darbe
reikalavimų laikymąsi ligoninėje;
17. Analizuoja darbe iškilusias problemas, konfliktus, numato ir siūlo direktoriui būdus jiems spręsti;
18. Planuoja ir organizuoja medicinos personalo kvalifikacijos kėlimą;
19. Kontroliuoja medicininės dokumentacijos pildymą;
20. Dalyvauja gydymo tarybos darbe;
21. Dalyvauja ligoninės direktoriaus organizuojamose pasitarimuose, direktoriaus įsakymu
sudarytose komisijose, darbo grupėse;
22. Betarpiškai dalyvauja ligoninės administraciniame darbe;
23. Teikia pasiūlymus direktoriui dėl ligoninės darbo gerinimo;
24. Koordinuoja elektronines sveikatos paslaugas ir bendradarbiauja infrastruktūros informacinę
sveikatą, gerinant pacientų aptarnavimo kokybę, išnaudojant turimus e. sveikatos sistemos
galimybes;
25. Dalyvauja užtikrinant kryptingą korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, vykdant nuolatinę,
veiksmingą ir nuoseklią korupcijos prevenciją įstaigoje.
26. Bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir žurnalistais teisės aktų nustatyta tvarka.
Darbo užmokestis:

-

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. prašymą įstaigos vadovo vardu leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas (jei dokumentai siunčiami
registruotu laišku, pateikiamos tik šių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro);
3. vadovavimo kompetencijai priskiriamų išklausytų kvalifikacinių kursų dokumentus ar jų patvirtintas
kopijas;
4. gyvenimo aprašymą (CV);
5. užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d.
nutarimu Nr. 301 patvirtinto Konkurso pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą,
organizavimo tvarkos aprašo priedą).
Dokumentai priimami adresu:

VšĮ Kelmės ligoninė, Nepriklausomybės g. 2, Kelmė

El. pašto adresas

personalas@kelmesligonine.lt

Pretendentų atrankos būdas:

testas žodžiu

Kontaktiniai duomenys išsamesnei
informacijai:

Personalo inspektorius Dainius Ivoškis,
tel. 8-427-69208,
el.p. personalas@kelmesligonine.lt

Prisegti dokumentai:
Skelbimas galioja iki:
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