
 

 

 

DYREKTOR NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO – PZH 

OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKA 

KONSULTANTÓW PILOTAŻU PROJEKTU E-RECEPTY   

W PODMIOTACH LECZNICZYCH W SIEDLCACH  I SKIERNIEWICACH 

 

Praca konsultantów będzie polegała na: 

 udzieleniu kompleksowych informacji oraz edukowanie pacjentów podmiotów 

leczniczych biorących udział w pilotażu e-recepty, w szczególności: 

 informowanie o korzyściach wynikających z e-Recepty i Internetowego Konta 

Pacjenta, 

 wyjaśnianie procesów i sposobów realizacji e-Recepty, 

 wskazywanie adresu IKP w Internecie, informowanie o tym w jaki sposób 

aktywować IKP, 

 przekazywanie informacji, w których aptekach można zrealizować e-Receptę, 

 informowanie o tym jak należy postępować w razie sytuacji awaryjnej, 

 przeprowadzanie krótkich ankiet poziomu satysfakcji pacjenta, 

 przygotowaniu raportów dziennych, które powinny zawierać co najmniej 

następujące informacje:  

− liczba osób, które odwiedziły punkt informacyjny,  

− najczęściej pojawiające się pytania od pacjentów, opinie nt. projektu,   

− załącznikiem do raportu będą listy obecności podpisywanie codziennie przez 

konsultantów obsługujących punkt, oraz wypełnione przez pacjentów ankiety; 

 udziale w szkoleniu, które odbędzie się 28 lub 29 maja 2018 r. w siedzibie Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (informacje o godzinie szkolenia zostaną 

przekazane w późniejszym terminie), 

 zapoznaniu się z instrukcjami oraz materiałami typu Q&A przekazanymi przez 

przedstawiciela NIZP-PZH lub Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

 

Szukamy osób pełnoletnich oraz niekaranych, które posiadają: 

 osoby pełnoletnie wykształcenie minimum średnie (wykształcenie z zakresu ochrony 

zdrowia rozumiane jako rozpoczęte lub zakończone kształcenia policealne lub wyższe 

dotyczące zakresu ochrony zdrowia); 

 przyjazne usposobienie; 

 łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi; 

 umiejętność płynnego wypowiadania się; 



 

 

 wysoką kulturę osobistą; 

 umiejętność korzystania z komputera; 

 KONIECZNIE kandydat musi posiadać laptop, z aktualnym i legalnym oprogramowaniem 

oraz z dostępem do Internetu. 

 

 

Termin wykonywania zadań: 

28 maja 2018 r. do 31 lipca 2018 r.  

 

Miejsca wykonywania zadań: 

 

SIEDLCE 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , UL. MAZURSKA 1 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, UL. CHROBREGO 17  

Centrum Medyczno-Diagnostyczne ul. Niedziałka 14 

Centrum Medyczno-Diagnostyczne ul. Kleeberga 2 

Centrum Medyczno-Diagnostyczne ul. Romanówka 19 

Medica, ul. 3 Maja 

 

SKIERNIEWICE 

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Rybickiego 1 

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Sobieskiego 4 

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Wita Stwosza 1 

NZOZ JUDYTA ul. Reymonta 16 

NZOZ JUDYTA ul. Orkana 6 

 

Oferujemy: 

 

 Forma zatrudnienia (22 osoby: 13 Siedlce, 9 Skierniewice) - umowa zlecenie  

 Wynagrodzenie miesięczne za pracę 5 dni w tygodniu 8 godzin dziennie – 3 700 zł brutto  

 Ubezpieczenie od NNW dla każdego konsultanta 

 

Dodatkowe informacje: 

 

 Punkty informacyjne będą funkcjonowały przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do 

piątku, codziennie po 8 godzin roboczych. 



 

 

 Istnieje możliwość pracy zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem,  

w poszczególne dni tygodnia. W takiej sytuacji wynagrodzenie jest wypłacane za 

przepracowane dni robocze. 

 

CV z oświadczeniem  o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w  mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 

 2016 r. poz. 922)” należy składać do dnia 25 maja 2018 r. do godziny 10:00 na adresy mailowe 

pkosinska@pzh.gov.pl i jjaszczuk@pzh.gov.pl. 

 

W temacie maila prosimy o zamieszczenie informacji jakiego stanowiska dotyczy aplikacja. 

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.  

 

 

mailto:pkosinska@pzh.gov.pl
mailto:jjaszczuk@pzh.gov.pl

