
1. Id-Direttur Ġenerali (People Management), Ministeru għas-Saħħa tilqa’ applikazzjonijiet għall-post ta’
Konsulent Pedjatra fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, fil-Ministeru għas-Saħħa.

2.1 Din il-ħatra hija suġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ sena (1).

2.2 Is-salarju ta’ Konsultent Pedjatra huwa ta’ Skala ta' Salarju 4, li fis-sena 2020  huwa €36,014 fis-sena.

2.3 Persuna fil-ħatra ta’ Konsulent Pedjatra tirrapporta lill-Amministrazzjoni tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex (GGH)
u lill-Clinical Leadership tal-Isptar u fl-aħħarnett twieġeb lilll-Uffiċjal Mediku Ewlieni.

2.4 Persuna li tiġi maħtura tkun tista tagħżel li taħdem fuq bażi ta’ Kuntratt A jew Kuntratt B.

2.5 Persuna maħtura tkun intitolata għal tali benefiċċji oħra, u suġġetta għal tali kundizzjonijiet u obbligi oħra li
jkunu mniżżlin fi kwalunkwe ftehim rilevanti bejn il-Gvern u l-Unjin kompetenti.

3.1  Id-dmirijiet ta’ persuna fil-ħatra ta’ Konsulent Pedjatra jinkludu fost l-oħrajn li:

i. tkun parti mid-Dipartiment hekk kif assenjata mill-Clinical Leadership u l-Amministrazzjoni tal-Isptar
Ġenerali ta' Għawdex (GGH);

ii. tipprovdi l-kura klinika kollha fil-qasam tal-ispeċjalità skont l-istandards ta’ kwalità tal-professjoni;

iii. tipparteċipa f'roster ta' emerġenza first on call (fuq bażi 1:3) inkluż li tattendi waqt operazzjonijiet ċesarja ta’
emerġenza u tal-ħlasijiet ikkumplikati, kif ukoll ammissjonijiet ta’ emerġenza u meta meħtieġ fl-iqsar avviż
possibbli. Fl-interess tas-sigurtà tal-pazjent, ir-rotas on call f' GGH jeħtieġu li l-ispeċjalista jkun fuq il-gżira
ta’ Għawdex għat-tul tal-perjodu on call. Il-kopertura tal-on call teħtieġ flessibilità mal-kollegi biex tiffaċilita
kopertura bla xkiel 24/7 speċjalment fir-rigward tal-parteċipazzjoni fit-trasferiment ta’ trabi morda serjament
u pazjenti pedjatriċi għal MDH; 

iv. tipprovdi evalwazzjoni u għajnuna regolari għall-immaniġġjar ta' pazjenti kirurġiċi u sottospeċjalitajiet
kirurġiċi ta’ età pedjatrika u tipprovdi pariri u konsultazzjonijiet lil kollegi kliniċi fi speċjalitajiet oħra; 

v. tgħin biex iżżomm u tkompli tiżviluppa aktar b'kooperazzjoni ma’ MDH biex tiffaċilita riferiment speċjalizzat
ta' pazjenti pedjatriċi li l-ħtiġijiet ta’ kura / investigazzjoni tagħhom huma lil hinn mill-mandat tas-servizz tal-
GGH; 

vi. tieħu sehem fl-attivitajiet tad-Dipartiment, tipparteċipa fil-programmi ta’ tagħlim u riċerka tiegħu, tattendi
regolarment għal-laqgħat kliniċi u tieħu sehem fil-proċess ta’ assigurazzjoni ta’ kwalità u verifika; 

vii. tipprovdi servizzi speċjalizzati fi sptarijiet oħra u/jew f’ċentri tas-saħħa skont programmi approvati, u tista’
wkoll tkun meħtieġa li tagħti servizz fi kwalunkwe estensjoni futura ta’ servizzi tas-saħħa hekk kif provdut
taħt Skema Nazzjonali tas-Saħħa komprensiva;

viii. żżomm ruħha aġġornata mal-iżviluppi kurrenti fil-qasam tal-Pedjatrija klinika/medikali u tieħu sehem
f’laqgħat ta’ wara l-gradwazzjoni kemm lokalment kif ukoll barra.  Persuna maħtura tkun meħtieġa li tinvolvi
ruħha fl-edukazzjoni kontinwa ta’ kollegi kliniċi fil-livelli kollha rigward l-użu xieraq tal-faċilitajiet kollha
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rilevanti;

ix. tipparteċipa fil-ħidma tad-Dipartiment hekk kif assenjat mill-Clinical Leadership tal-Isptar u l-
Amministrazzjoni tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex (GGH);

x. tikkollabora ma’ u tagħti pariri lil membri oħra tal-istaff mediku, u tal-allied health dwar materji li jappartjenu
għall-ispeċjalità; 

xi. tkun involuta fis-superviżjoni ta’ junior staff, flimkien ma’ persunal ieħor lokali jew barrani fuq żjara u
taċċerta t-twettiq ta’ programm kontinwu ta’ taħriġ u edukazzjoni fir-rispett tagħhom; 

xii. tkun kommessa għal tagħlim formali regolari ta’ qabel il-gradwazzjoni fejn dan ġie maqbul bejn il-Konsulent
u l-impjegat b’konsultazzjoni mad-Dean relevanti, kif rifless fil-pjan ta’ ħidma u tkun involuta fi programm
kontinwu ta’ riċerka ;

xiii. twaqqaf mekkaniżmi xierqa biex tiżgura kwalità tas-servizzi u ta’ verifika medika;

xiv. tkun meħtieġa li tattendi għall-ħtiġiet tal-pazjenti skont l-eżiġenzi tas-servizz meta tkun on call;

xv. taqsam ir-riżorsi ma’ Konsulenti u firms eżistenti. Il-persuna maħtura għandha tkun responsabbli li taċċerta
li d-dixxiplina u l-prattika (inkluż l-aspetti ta’ iġjene) li jaffettwaw lill-pazjenti taħt il-kura tagħha huma tal-ogħla
livell possibbli;

xvi. tkopri għas-sessjonijiet ta’ filgħodu, waranofsinhar u filgħaxija fuq bażi ta’ roster; 

xvii. tagħmel użu mis-sistemi tat-Teknoloġija tal-Informatika li jkunu qed jintużaw fil-Ministeru għas-Saħħa;

xviii. twettaq dmirjiet oħra skont l-eżiġenzi tas-Servizz Pubbliku skont struzzjonijiet mogħtija mis-Segretarju
Permanenti Ewlieni.

3.2 Persuna maħtura tista’ tkun meħtieġa li twettaq dmirijiet fi kwalunkwe servizz għall-kura tas-saħħa tal-Gvern
ta’ Malta skont id-diskrezzjoni tal-Amministrazzjoni.

4.1 Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti għandhom ikunu:

i. a. ċittadini ta’ Malta; jew

b. ċittadini ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs
ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg bis-saħħa ta’ leġiżlazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati
dwar iċ-ċaqliq ħieles tal-ħaddiema; jew

c. ċittadini ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi
kwistjonijiet ta’ impjieg minħabba li jkunu japplikaw għal dak il-pajjiż leġiżlazzjoni tal-UE u
dispożizzjonijiet ta’ trattati dwar iċ-ċaqlieq ħieles tal-ħaddiema; jew

d. kwalunkwe persuni oħra li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’
impjieg permezz tar-relazzjoni familjari tagħhom ma persuni msemmija f’(a), (b) jew (c), skont kif
hemm fil-liġi jew fil-leġiżlazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati msemmija hawn fuq; jew

e. ċittadini  ta’ pajjiżi terzi li jkunu ngħataw status ta’ residenti li joqogħdu għal żmien twil f’Malta taħt ir-
regolament 4 tar-Regolamenti tal-2006 dwar ‘Status ta’ Residenti li joqogħdu għal Żmien Twil (Ċittadini
ta’ Pajjiżi Terzi)’, jew li jkunu ngħataw permess ta’ residenza taħt ir-regolament 18(3) tal-istess
regolamenti, flimkien mal-membri tal-familja ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu ngħataw permess ta’
residenza taħt ir-Regolamenti tal-2007 dwar ir-Riunifikazzjoni tal-Familji.

Għandu jintalab il-parir tad-Dipartiment taċ-Ċittadinanza u tal-Espatrijati fi ħdan l-Aġenzija Identity Malta skont il-
ħtieġa fl-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq.

Il-ħatra ta’ kandidati msemmija f’(b), (c), (d) u (e) hawn fuq teħtieġ il-ħruġ ta’ liċenzja tax-xogħol f’dawk il-każijiet
fejn hija meħtieġa skont l-Att dwar l-Immigrazzjoni u leġiżlazzjoni sussidjarja. Jobsplus għandha tiġi kkonsultata

Rekwiżiti tal-Eliġibbilta’



fejn hija meħtieġa skont l-Att dwar l-Immigrazzjoni u leġiżlazzjoni sussidjarja. Jobsplus għandha tiġi kkonsultata
skont il-ħtieġa dwar din il-materja.

ii. profiċjenti fil-lingwa Maltija u l-lingwa Ingliża;

4.2 Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti għandu wkoll:

i. ikollhom isimihom imniżżel fir-Reġistru għall-Ispeċjalisti tal-Pedjatrija miżmum mill-Kunsill Mediku ta’ Malta:
jew

ii. ikunu approvati li isimhom jitniżżel fir-Reġistru għall-Ispeċjalisti tal-Pedjatrija miżmum mill-Kunsill Mediku ta’
Malta;  jew

iii. a. ikollhom Certificate of Completion of Specialist Training (CCST) maħruġ mill-Kumitat għall-
Akkreditazzjoni ta’ Speċjalisti ta’ Malta għall-professjoni rilevanti, li juri li l-applikant lesta tali taħriġ
speċjalizzat li jista’ jintalab għal Pedjatrija; jew

b. ikollhom kwalifika ta’ speċjalist ekwivalenti għas-CCST fil-Pedjatrija, li tkun maħruġa mill-Awtorità
kompetenti ta’ stat membru ieħor tal-Unjoni  Ewropea, kif indikat f’parti 1b tat-Tieni Skeda tal-Att dwar
il-Professjonijiet tas-Saħħa ta’ Malta; jew

c. ikollhom kwalunkwe kwalifika oħra ta’ speċjalist dment li ma’ din tinhemeż dikjarazzjoni formali ta’
rikonoxximent mill-Kumitat għall-Akkreditazzjoni ta’ Speċjalisti ta’ Malta, li tiddikjara li l-
kwalifiki/esperjenza huma suffiċjenti sabiex tabib ikun irreġistrat mal-Kunsill Mediku ta’ Malta bħala
Speċjalist fil-Pedjatrija. 

4.3 Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti għandu aktar minn hekk ikollhom
sentejn (2) esperjenza full-time bħala Speċjalist fil-Pedjatrija. Qed ikun hawnhekk ikkjarifikat li l-esperjenza bħala
Speċjalist titqies li ma tibdiex qabel id-data tar-Reġistrazzjoni fir-Reġistru għall-Ispeċjalisti miżmum mill-Kunsill
Mediku ta’ Malta, jew reġistrazzjoni ekwivalenti maħruġa mill-awtorità kompetenti fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni
Ewropea.  Qed ikun ikkjarifikat ukoll li l-esperjenza mwettqa fuq bażi part-time jew fi kwalunkwe każ fuq bażi ta’
inqas minn erbgħin (40) siegħa fil-gimgħa, tkun rikonoxxuta fuq bażi prorata. 

4.4 Persuna magħżula li tkun eliġibbli taħt paragrafu 4.2 (iii) (b) u paragrafu 4.2 (iii) (c) hawn fuq trid tkun
imniżżla fir-Reġistru għall-Ispeċjalisti miżmum mill-Kunsill Mediku ta’ Malta u trid tkun ukoll irreġistrata bis-sħiħ
mal-Kunsill Mediku ta’ Malta qabel il-ħatra.

4.5 Kandidati li japplikaw skont it-termini ta’ paragrafu 4.2 (iii) (b) jew paragrafu 4.2 (iii) (c) hawn fuq iridu jiksbu
ittra ta’ rikonoxximent mill-Kumitat għall-Akkreditazzjoni ta’ Speċjalisti ta’ Malta li tikkonferma li l-kwalifiki tagħhom
jistgħu jiġu kkunsidrati bħala ekwivalenti għas-Certificate of Completion of Specialist Training (CCST) maħruġ
mill-Kumitat għall-Akkreditazzjoni ta’ Speċjalisti ta’ Malta.  F’każ ta’ diffikultà għandu jintalab il-parir tal-Kumitat
għall-Akkreditazzjoni ta’ Speċjalisti ta’ Malta.

Sabiex tiġi ffaċilitata r-referenza, is-sit elettroniku tal-Kumitat għall-Akkreditazzjoni ta’ Speċjalisti ta’ Malta jista’ jiġi
kkonsultat minn (https://deputyprimeminister.gov.mt/en/sph/Pages/Specialist-Accreditation-Committee.aspx).

4.6 Kandidati li japplikaw skont it-termini ta’ paragrafu 4.2 (iii) (b) jew paragrafu 4.2 (iii) (c), u li jkunu meħtieġa
jippreżentaw dikjarazzjoni mill-Kumitat għall-Akkreditazzjoni ta’ Speċjalist kif mitlub fil-paragrafu 4.5 għandhom
jinkludu kopja ta’ din id-dikjarazzjoni mal-applikazzjoni u jippreżentaw l-oriġinali waqt l-intervista.  Kandidati li
mhumiex fil-pussess ta’ din id-dikjarazzjoni xorta jistgħu  japplikaw, basta jissottomettu kopja ta’ din id-
dikjarazzjoni hekk kif tkun għad-dispożizzjoni tagħhom u fi kwalunkwe ċirkustanza mhux aktar tard mid-data tal-
għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.  Applikanti li ma jippreżentawx id-dikjarazzjoni meħtieġa fi żmien
xahar għal raġunijiet lil hinn mill-kontroll tagħhom jistgħu jitolbu estenjoni ta’ dan il-limitu ta’ żmien b’xahar ieħor
mill-Kap tad-Dipartiment fejn qed jintlaqgħu l-applikazzjonijiet, u jindikaw b’mod ċar ir-raġunijiet għad-dewmien. 
Talbiet għal estensjonijiet lil hinn minn dan il-perjodu għandhom jiġu sottomessi għall-kunsiderazzjoni tal-
Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku.

4.7 Uffiċjali Pubbliċi li għandhom grad fi klassi partikolari, u li ngħataw il-ħatra ta’ Officer in Scale permezz ta’
deċiżjoni tal-Grievances Unit fl-istess skala ta’ dak ta’ grad ogħla fl-istess klassi, huma eliġibbli li japplikaw għal
gradi miftuħa għal uffiċjali li għandhom tali grad ogħla bl-istess skala ta’ dik tal-ħatra ta’ Officer in Scale.

Is-snin ta’ servizz mid-data ta’ meta daħlet fis-seħħ il-ħatra bħala Officer in Scale jgħoddu bħala parti mis-snin ta’
servizz mitluba fis-sejħa għall-applikazzjonijiet.

Kwalunkwe kriterju ieħor ta’ eliġibbiltà għall-post irid jiġi sodisfatt skont din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.



4.8 Uffiċjali Pubbliċi li jgħixu Għawdex iżda li jaħdmu Malta, u li għandhom grad sustantiv bħal ta’ din
tas-sejħa għall-applikazzjonijiet, jistgħu japplikaw lateralment. F’każ li jintgħażlu, dawn l-Uffiċjali Pubbliċi jiġu
ttrasferiti għall-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex u jżommu l-grad u s-salarju rispettiv tagħhom.

Huwa kkjarifikat li dawn il-kandidati ma jingħatawx marki addizzjonali fil-proċess tal-għażla għall-pussess ta’
kwalifiki li huma rekwiżiti tal-eliġibbiltà skont din is-sejħa għall-applikazzjonijiet. 

4.9 L-applikanti jridu jkunu ta’ kondotta li hi xierqa għall-post li l-persuna qed tapplika ghaliha (applikanti li diġa’
qegħdin jaħdmu fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta jridu jippreżentaw is-Service and Leave Record Form (GP 47)
aġġornat u maħruġ mhux aktar tard minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni; filwaqt li dawk li japplikaw minn
barra jridu jippreżentaw Ċertifikat riċenti tal-Kondotta maħruġ mill-Pulizija jew awtorita’ oħra kompetenti mhux
aktar minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni, u jindikaw jekk qatt kinux impjegati tal-Gvern qabel u jagħtu d-
dettalji).

4.10 Il-kandidati magħżula jridu jkunu eliġibbli għall-ħatra f’dan il-grad, skont 4.1 sa 4.9  hawn fuq, mhux biss sal-
ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, iżda wkoll fid-data tal-ħatra.

5.1 Il-kwalifiki u l-esperjenza li l-persuna jkollha għandhom jintwerew b’ċertifikati u/jew dokumenti, li kopja
tagħhom għandha tkun skennjata u mibgħuta permezz tar-Recruitment Portal fuq https://recruitment.gov.mt. 

5.2 Id-dokumenti oriġinali għandhom, mingħajr eċċezzjoni, jintwerew waqt l-intervista.

6.1 L-applikanti eliġibbli jiġu assessjati minn bord tal-għażla biex jiġi ddeterminat min hu adatt għall-post.  Il-
marka massima għal dan il-proċess tal-għażla hija 100% u l-marka li persuna trid iġġib biex tgħaddi hija 50%.

6.2 Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kandidati li, minbarra dak rikjest f’paragrafi 4.1 sa 4.7, għandhom
esperjenza ta’ xogħol rilevanti u ppruvata.

7.1 L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi, għall-attenzjoni tad-Diviżjoni tal-People Management, Ministeru
għas-Saħħa, 15, Palazzo Castellania, Triq Merkanti, Il-Belt Valletta VLT 1171, permezz tar-Recruitment Portal
biss (https://recruitment.gov.mt).  L-applikazzjonijiet għandhom jinkludu Curriculum Vitae (li għandu jinkludi lista
tal-kwalifiki tal-applikant), u Service and Leave Record Form (GP 47) aġġornat/Ċertifikat tal-Kondotta skont kif
applikabbli, li tali document irid ikun maħruġ mhux aktar minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni, f’format
PDF, li għandhom jintbagħtu permezz tal-Portal.  Id-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet hija nofsinhar (Ħin
Ċentrali Ewropew) ta’ nhar il-Ġimgħa 28 ta' Frar 2020.  Ittra elettronika ġġenerata mill-kompjuter tintbagħat
bħala rċevuta tal-applikazzjoni.  Aktar dettalji dwar is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet jinsabu fid-dispożizzjonijiet
ġenerali msemmija hawn isfel.

7.2 L-applikanti jingħataw sa żewġ (2) ġranet ta' xogħol wara d-data tal-għeluq jew sa żewġ (2) ġranet ta' xogħol
mid-data tan-notifika, liema tiġi l-aħħar, biex jissottomettu dokumenti mhux korretti jew mhux mimlija kif suppost.

8. Dispożizzjonijiet ġenerali oħra dwar din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, b'referenza partikolari għal:

benefiċċji applikabbli, kundizzjonijiet u regoli/regolamenti;
bdil raġonevoli għall-persuni rreġistrati b’diżabbiltà;
sottomissjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent dwar il-kwalifiki;
pubblikazzjoni tar-riżultat;
eżami mediku;

Sottomissjoni ta' Dokumentazzjoni

Proċeduri tal-Għażla

Sottomissjoni tal-Applikazzjoni

Dispożizzjonijiet Ġenerali Oħra
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proċess sabiex tiġi sottomessa petizzjoni dwar ir-riżultat;
aċċess għall-formola tal-applikazzjoni u dettalji relatati;
żamma ta’ dokumenti,

jistgħu jiġu aċċessati permezz tas-sit elettroniku tad-Diviżjoni dwar Nies u Standards
(https://publicservice.gov.mt/en/people/Pages/PeopleResourcingandCompliance/FormsandTemplates.aspx) jew
jinkisbu mid-Diviżjoni tal-People Management, Ministeru għas-Saħħa, 15, Palazzo Castellania, Triq Merkanti, Il-
Belt Valletta VLT 1171. Dawn id-dispożizzjonijiet ġenerali għandhom jiġu meqjusa bħala parti integrali minn din
is-sejħa għall-applikazzjonijiet.

Is-sit elettroniku tal-Ministeru għas-Saħħa huwa (https://deputyprimeminister.gov.mt), in-numru tal-fax huwa +356
2299 2604, u l-indirizz elettroniku  huwa (recruitment.health@gov.mt).

Maureen Mahoney
Direttur Ġenerali (People Management)
għas-Segretarju Permanenti 
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