КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Радно место:

Физиотерапеут – Приправник

Период ангажовања:

Пуно радно време; Пробни рад у трајању од три месеца,
са могућношћу закључивања уговора на одређено време,

Почетак рада:

Новембар 2018.

О ординацији Лумбаго
Ординација постоји од 2006 године и једна је од референтних здравствених
установа физикалне медицине у Србији. Наш основни циљ да пружање високо
професионалне, стручне, ефикасне и доступне медицинске услуге физикалне
терапије свима којима је ова врста помоћи потребна. Током више од деценије рада,
Лумбаго је развио систем стандардизованих медицинских и административних
процедура којима се на може одговорити на све потребе пацијената за
рехабилитацијом код неуролошких, реуматолошких, и ортопедских болести, код
спортских повреда, траума и неурохирушких операција. Пацијенти се лече на
основу специјалистичког прегледа лекара физијатра и неопходних налаза, а уз
помоћ различитих типова апарата и индивидуалним радом терапеута са
пацијентима, који се спроводи под надзором лекара.
Основни принципи рада у ЛУМБАГУ су: стручност и професионална етика, пуно
поштовање личности пацијената уз адекватну заштиту професионалног интегритета,
тимски рад и посвећеност заједничком и личном напретку
Радни задаци
− Обавља послове физиотерапеута на Одељењу физиотерапије и Одељењу за
медицинско вежбање, по налогу лекара специјалисте датим кроз терапијске
листе;
− У свом раду у потпуности се придржава интерних правилника Ординације,
које је обавезан да прочита и примењује;
− Води рачуна о хигијени радних просторија, радних места и средстава за рад
које користи у свом раду;
− Усмено извештава остале физиотерапеуте и лекара о стању пацијената, о
терапији и даје сугестије, на дневном и недељном нивоу;
− Обавља едукацију пацијената и њихових сродника (помоћника) у вези
здравственог стања, трајања терапије, промене терапије и сл., а уколико
пацијент захтева више информација упућује их на контролни преглед лекара
специјалисте.
− Води прописану медицинску документацију за терапије и медицинско
вежбање, и то:
o попуњава Терапијску листу пацијента, уписује податке о обавељеним
терапијама у терапијску листу, свакодневно
o води медицинску документацију сали за кинези терапију, појединачно
за сваког пацијента и после сваког вежбања: уписује податке о
обављеним вежбама, врсти коришћених помагала, промена крвног
притиска у току вежбања
− Води бригу о средствима за рад и у случају квара одмах обавештава
Физиотерапеута координатора Ординације;
− Води рачуна о хигијени радних просторија и средстава за рад које користи;
− Спроводи мере заштите на раду
− Обавља и друге послове по налогу Главног физиотерапеута и Лекара
специјалисте / руководиоца ординације
За свој рад Физиотерапеут одговара Главном физиотерапеуту.
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Квалификације
Кандидат са или без радног искуства треба да има завршену вишу школу за
физиотерапеуте (VI степен стручне спреме), положен државни испит и лиценцу за
рад коју издаје Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије.
Пожељно је радно искуство у струци, физичка спремност и интерес за бављење
спортом или фитнесом. Неопходно је одлично школско знање физикалне медицине
и рехабилитације. Од посебних знања и вештина од кандидата се очекује
познавање рада на рачунару и знање енглеског језика. Кандидат треба да има
особине потребне за тимски рад и потенцијал да са пацијентима изгради однос
међусобног поштовања. Квалитети који се високо цене у Лумбагу су културно
понашање, моралност, одговорност, колегијалност и посвећеност послу.
Уговор о раду подразумева пробни период од 3 месеца, после чега постоји
могућност заснивања уговорног односа на одређено време.
Кандидати који буду одабрани у ужи избор биће позвани на проверу стручног знања
и интервју.
Радну биографију попунити на обасцу LUMBAGO CV.docи послати електронском
поштом на office@lumbago.rsдо 06.10.2018.
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