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• Pielęgniarka koordynująca 

 

Wymagania: 

1. Wykształcenie wyższe (licencjat lub magister) 

2. Doświadczenie w pracy pielęgniarki koordynującej, mile widziane doświadczenie w pracy 

w zakresie badań profilaktycznych medycyny pracy  

3. Znajomość aktualnych przepisów prawa, mile widziana znajomość aktualnych przepisów 

dotyczących medycyny pracy 

4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, mile widziane doświadczenie w pracy z 

programem Mmedica i Softmedica 

 

Obowiązki Pielęgniarki Koordynującej: 

1) organizowanie i nadzór nad opieką pielęgniarską oraz pracą zespołu rejestracji w 

jednostce podstawowej opieki zdrowotnej,  

2) organizowanie pracy pielęgniarek oraz personelu niższego współdziałającego w opiece 

pielęgniarskiej w uzgodnieniu z kierownikiem i  managerem, 

3) wprowadzanie usprawnień oraz nowych metod pielęgnacyjnych optymalizujących poziom 

opieki, nad pacjentem, 

4) ustalanie oczekiwań pacjentów w zakresie opieki pielęgniarskiej oraz ocenianie 

dotychczasowego stopnia ich zaspokajania, 

5) dokonywanie okresowych kontroli stanu i poziomu opieki pielęgniarskiej oraz ustalanie 

kierunków poprawy, 

6) udzielanie podległemu personelowi rad i wskazówek dotyczących jego pracy w zakresie 

sprawowania opieki pielęgniarskiej jak i pracy rejestratorów medycznych 

7) dbałość o aktualizację i archiwizację dokumentacji medycznej 

8) planowanie właściwego rozmieszczenia kadr pielęgniarskich oraz prowadzenie ewidencji 

podległego personelu, 
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9) zatwierdzanie planów wykorzystania urlopów wypoczynkowych podległego personelu 

oraz ustalanie zastępstwa na okres urlopów i innych nieobecności podległego personelu, 

10) zapewnienie właściwego wyposażenia pielęgniarskich stanowisk pracy w sprzęt, 

aparaturę oraz materiały niezbędne do działalności zawodowej oraz nadzór nad ich 

prawidłowym wykorzystaniem, 

11) nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym przychodni, 

12) przedstawianie Menagerowi sprawozdań z przebiegu prac podległego personelu, 

Pielęgniarka koordynująca współpracuje z: 

1) jednostkami i komórkami organizacyjnymi przychodni w zakresie planowania i rozliczania 

świadczeń zdrowotnych z NFZ, 

2) Izbą Pielęgniarek i Położnych, Państwową Inspekcją Sanitarną. 

Pielęgniarka koordynująca wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą 

zawodową, nie objęte niniejszym zakresem. 

Oferujemy:  

Bardzo dogodne warunki współpracy, praca z doświadczonym i zgranym zespołem, 
korzystne warunki finansowe. 

 

 

Prosimy o kontakt z Managerem Przychodni pod  numerem  +48 516 495 877 

lub rekrutacja@almedgliwice.pl 
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