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Szpital Polski Sztum 

 

Poszukujemy:  

Pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę pielęgniarek i opiekunów 

medycznych w oddziale kardiologicznym.  

 

Wymagania wobec kandydata/kandydatki: 

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w 

dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i 

zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia; 

 

- tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w 

dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie 

wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty 

w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i 

zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia; 

 

- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia 

i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania; 

 

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania   

- doświadczenie w kierowaniu pracą pielęgniarek 

Opis stanowiska: - Pielęgniarka koordynująca wchodzi w skład zespołu 

pielęgniarskiego oddziału. 

1.  Do podstawowych obowiązków pielęgniarki koordynującej  należy m.in.: 

      - opieka  merytoryczna nad personelem pielęgniarskim  

      - organizowanie obsad i pracy podległego personelu 

      -  kontrolowanie pracy średniego i niższego personelu 

      - uczestnictwo w codziennych  raportach pielęgniarskich  
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      - uczestnictwo w codziennych obchodach lekarskich 

      - przekazywanie podległemu personelowi informacji z obchodów lekarskich, 

      - uczestnictwo w odprawach pielęgniarskich i przekazywanie informacji 

podległemu personelowi 

      - zaopatrywanie apteczki oddziałowej i odcinkowej w niezbędne leki i środki 

opatrunkowe według obowiązujących zleceń lekarskich i standardów oddziału, 

      - zapewnienie należytego, zgodnego z wymogami standardów wyposażenia 

stanowisk pracy, 

      - zapewnienie warunków do realizacji praktyk pielęgniarskich, 

      - nadzór i zabezpieczenie leków i środków odurzających stosowanych w 

oddziale, 

      - prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań dotyczących pracy na 

oddziale i podległego  

         personelu 

      - edukowanie pacjentów i ich rodzin, 

      - przyjmowanie rzeczy wartościowych do depozytu za potwierdzeniem odbioru, 

      - informowanie o prawach pacjenta, 

 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego 

na adres:  

sekretariat-sztum@szpitale-polskie.pl 

ewyborska@szpitale-polskie.pl 

 

Kontakt:  

Elżbieta Wyborska – Pielęgniarka Naczelna  

tel. 55 640 61 03 

e-mail: ewyborska@szpitale-polskie.pl 

 

 

 

 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 

29.08.1997 r.(Dz.U. nr 133, poz.883). 
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