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Medical Reviewer  

Ιατρός Ελεγκτής Ποιοτικού Ελέγχου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

Ο Ιατρός Ελεγκτής Ποιοτικού Ελέγχου ανήκει στην ομάδα του Quality Enhancement 

και αναλαμβάνει την τελική ιατρική αξιολόγηση των περιστατικών. Είναι υπεύθυνος, 

αντλώντας όλα τα στοιχεία  από τα διαθέσιμα μηχανογραφικά συστήματα, να 

αξιολογήσει την αναγκαιότητα της νοσηλείας, τη διάρκεια παραμονής, τις εξετάσεις 

ή/και παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια αυτής.  Σκοπός είναι να καταλήξει στις 

βέλτιστες και ιατρικά τεκμηριωμένες περικοπές, του κάθε περιστατικού που 

αναλαμβάνει ενώ παράλληλα επικοινωνεί το σκεπτικό αλλά και το αποτέλεσμα του 

ποιοτικού ελέγχου στην ομάδα των ελεγκτών ιατρών της εταιρείας.  

Συμμετέχει στη δημιουργία πρωτοκόλλων αναγκαιότητας εισαγωγής και παραμονής 

στο νοσοκομείο και στην παρουσίαση αυτών στην ιατρική ομάδα. 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 Μελέτη ιατρικών φακέλων 

 Τελικός έλεγχος νοσηλείας και επικοινωνία αυτού με τους αντίστοιχους ελεγκτές  

 Ποιοτικός έλεγχος  

 Πρωτόκολλα εισαγωγής 

 Κατευθυντήριες οδηγίες 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

 Πτυχίο Ιατρικής 

 Ειδικότητα του Παθολογικού τομέα 

 Κλινική εμπειρία 

 Διαρκής μελέτη και  ιατρική επιμόρφωση ( πρωτόκολλα, κατευθυντήριες οδηγίες, 

peer review της βιβλιογραφίας) 

 Πολύ Καλές Γνώσεις Η/Υ 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
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 Ικανότητα λήψης αποφάσεων 

 Εκπαιδευτικές Δεξιότητες 

 Δεξιότητες επικοινωνίας (λεκτικής και μη) 

 Ικανότητα Διαχείρισης χρόνου: στοχοθεσία, προγραμματισμός 

 Άριστες οργανωτικές ικανότητες 

 Δημιουργικότητα 

 Ομαδικότητα 

 Αυτοπεποίθηση – Ειλικρίνεια – Ακεραιότητα 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 

Assistant Medical Manager 

 

Η εργασία μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα και είναι σε 4ώρη καθημερινή βάση. 

Τα βιογραφικά να αποστέλλονται με mail στο: hr@mednet.com.gr 

 
 
Παρακαλώ πολύ ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να ενημερωθείτε για 
τον τρόπο με τον οποίο η  MedNet  Greece  επεξεργάζεται  προσωπικά δεδομένα σας και για 
να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. 

https://www.mednet.com.gr/Data/Sites/1/media/duty-to-inform---job-applicants-
20200611-greek.pdf 
Please follow the link in order to be informed how your personal data will be processed by 
MedNet Greece, and inform you of your rights under data protection law. 

https://www.mednet.com.gr/Data/Sites/1/media/duty-to-inform---job-applicants-
20200611-en.pdf 
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