De zorginstelling Fundashon Mariadal op Bonaire is op korte termijn op zoek naar een:

Ziekenhuis-SEH arts
Doel van de functie:
Het bieden van acute medische, zorg en behandeling aan patiënten die zich melden op de afdeling
spoedeisende hulp. Het bieden van optimale medische zorg aan patiënten op de algemene en zo nodig
special care afdelingen.
Situatie:
U wordt ingezet voor het verlenen van acute hulp bij patiënten op de afdeling SEH, waarbij u een beroep
kunt doen op specialisten Interne Geneeskunde, Chirurgie, Gynaecologie en Anesthesie. Als ziekenhuisarts
bent u in een 24 uur dienstenrooster de spil tussen specialist, huisarts en patiënt. U werkt onder
supervisie van Nederlandse academische specialisten die door middel van bedside teaching en directe
supervisie klinische kennis en vaardigheden zullen overdragen.
Functie- inhoud:
•
Vangt samen met de verpleegkundigen patiënten op en bepaalt de medische urgentie (triage);
•
Neemt een anamnese af, verricht lichamelijk onderzoek en beoordeelt de noodzaak tot het
inschakelen van andere disciplines en/of het aanvragen van aanvullend onderzoek.
•
Stelt een diagnose en bepaalt het behandelplan;
•
Bepaalt de medische urgentie en start met noodzakelijke behandeling en treft zo nodig maatregelen
ter stabilisatie of verbetering van de toestand van de patiënt, verricht in acute situaties
medisch-technische handelingen;
•
Verricht kleine chirurgische en traumatologische behandelingen, na overleg met en ter beoordeling
van de desbetreffende specialismen.
•
Informeert patiënten en diens relaties betreffende diagnose en behandeling;
•
Verwijst patiënten door voor verdere behandeling of besluit tot opname van de patiënt.
Draagt bij opname zorg voor de medische overdracht aan de betreffende medisch specialist
Functie-eisen
U verricht uw werkzaamheden tijdens dag-, avond- en nachtdiensten. In het weekend zijn er 12 uur diensten.
U bent in bezit van het diploma basisarts en een vervolgopleiding in en/of ruime ervaring met spoedeisende
hulp. Tevens dient functionaris in het bezit te zijn van de certificaten ATLS, ACLS en PALS, of deze zo snel
mogelijk te verkrijgen. U bent ingeschreven in het BIG-register. Wij verwachten van u een grote mate van
zelfstandigheid. U kunt adequaat en snel de juiste beslissingen nemen. Verder beschikt u over sterke
communicatieve vaardigheden en u laat anderen in hun waarde. Bovendien kunt u samenwerken in
multidisciplinair verband. Verder bent u bereid de lokale omgangstaal Papiamento te leren.
Informatie/solliciteren:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan kunt u de websites bezoeken:
www.fundashonmariadal.com / http://youtu.be/ncryEHaPcwI of
mail uw sollicitatiebrief naar de email adres personeel@fundashonmariadal.org

