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 דרושים

 למרכז רפואי ע"ש ברוך פדה פוריה      
 ברפואת ילדים רופא/ה מתמחה דרוש/ה 

 80088034 מס' משרה

 רופא/ה מומחה/ית:
 חוקים ולתקנות ובכפיפות לממונה.המקצועית, ל עיסוק באחד או יותר ממקצועות הרפואה, במסגרת המרכז הרפואי, בהתאם להכשרה

 המתעוררות, בהתאם לצורך. פיקוח והדרכת הרופאים הזוטרים במחלקה, לרבות פתרון בעיות מקצועיות
העבודה במחלקה, תוך דיווח לממונה במקרים  ביצוע אבחונים ו/או טיפולים לחולים המאושפזים והאמבולטוריים, בהתאם לסדרי

 חולה.חריגים ובכפוף לחוק זכויות ה
השתתפות בתחקור של מקרים ותרחישים חריגים  סיוע לממונה באחריות על בטיחות הטיפול, המטופל והמטופלים במחלקה, לרבות

 במהלך הפעילות השוטפת במחלקה.
 מתן יעוץ מקצועי בתחום המומחיות לגורמים שונים במרכז הרפואי.

 הרפואי בתחום המומחיות. ות המחלקה ובמרכזייזום והוצאה אל הפועל של תוכניות הדרכה והשתלמויות לצו
 המסונפים למוסדות אקדמיים. איסוף חומר סטטיסטי הדרוש למחקרים, השתתפות בהוראה ובמחקרים במקומות

 ידי הממונה. -השתלבות במערך הכוננויות והתורנויות של בית החולים בהתאם לתכנית הנקבעת על
 המקצועית, לשם יישומן בעבודה. כפי שבאות לביטוי בספרות התעדכנות שוטפת בהתפתחויות מדעיות בתחום,

 וע"פ הנהלים המאושרים. מסירת מידע רפואי הקשור לחולה, לממונה ולכל גורם המוסמך לקבלו לפי החוק
 ניהול רישום על מחלות המחייבות דיווח בהתאם לחוק והעברתו לממונה.

 השתתפות בפעילות הקשורה בשעת חירום.
 נוספים, בתחום המקצועי, לפי הוראות הממונה. ביצוע תפקידים

  :פירוט מטלות נוספות לרופא/ה מומחה/ית בהרדמה
 לצורך ולהוראות הממונה. השתתפות בביצוע פעולות הרדמה בחדרי הניתוח וביתר מחלקות בית החולים, בהתאם

אינטובציה, החדרת ליינים והכנסת זונדה   לרבות סיוע בביצוע פעולות פולשניות, בהתאם להוראות, לתקנות ולהרשאות הפעולה,
 לקיבה.

 השתתפות בצוות ההחייאה ובצוות טראומה, במידת הצורך ובהתאם להנחיות הממונה.
בדיקות טרום ניתוחיות, תוכניות הרדמה,  אחריות להדרכת והכשרת מתמחים, סטודנטים וסטאז'רים, לרבות ביצוע בקרה אחר

 תורנויות וכד'.
 לרופא/ה מתמחה:

-בתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( יצוע כלל הפעולות ומילוי החובות, כנדרש בהתמחות הרלוונטית, בהתאם למפורטב
 .1977 -התשל"ז

והמופנים ליחידות השונות כגון: רפואה דחופה, מרפאות,  ביצוע פעולות אבחוניות ו/או טיפוליות בחולים המאושפזים במרכז הרפואי
 להרשאות. םומכונים, בהתא

 השתתפות שוטפת  בפעילות הרפואית של צוות היחידה.
 בהתאם לאבחנה. בדיקת החולים, ביצוע אבחון ובהתאם לו קביעת הבדיקות והטיפולים הנחוצים

אישור הממונה ביצוע הטיפול בהתאם לתכנית  העברת המסקנות, האבחנות וההמלצות לתכנית טיפולית לאישור הממונה, לאחר קבלת
 הזמנת יועצים, בהתאם לצורך ובכפוף לחוק זכויות החולה. רת, הכוללת בדיקות, טיפולים,המאוש

 של מנהל/ת המחלקה. השתתפות בביקורים יומיים של הצוות הרפואי הבכיר במחלקה ובביקורים מודרכים
 הצגת החולים שבטיפולו/ה ועדכון הצוות במהלך הטיפול בהם ובהתקדמותו.

 יישום ההחלטות הפרטניות המתקבלות במהלך הביקור, בטיפול בחולה.
שבטיפולו/ה מראשית הטיפול ועד לשחרורו, בהתאם  ניהול רשומה רפואית עדכנית, ברורה ושוטפת המפרטת כל המידע הקשור בחולה

 ביחידה. לנהלי הרישום הרפואי הקיימים
 המטופלים והמטפלים. ות ובטיחות הטיפול,השתלבות בביצוע פעולות לשיפור וקידום השירות, האיכ

 ובהתאם לנהלים. פי החוק-מסירת מידע הקשור במטופל, לממונה ולכל גורם המוסמך לקבלו, על
 הממונה. ידי-השתלבות במערך התורנויות של בית החולים, בהתאם לתכנית הנקבעת על

 השתתפות בפעולות הדרכה והשתלמויות מקצועיות בבית החולים.
 בהכשרת הסטז'רים והסטודנטים שבמחלקה. השתתפות

 השתתפות בפעילות הקשורה בשעת חירום.
 בספרות המקצועית. התעדכנות שוטפת בהתפתחויות ובמגמות מדעיות בתחום ההתמחות, כפי שבאות לביטוי

 ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, לפי הוראות הממונה.
 
 

 דרישות המשרה
 רישיונות והשכלה:

----------------------------- 
 רשיון ישראלי לעסוק ברפואה.

 מומחיות באחד ממקצועות הרפואה.
 עדיפות לבעלי/ות מומחיות במינהל רפואי או לבעלי/ות תואר שני

 במינהל מערכות בריאות או בבריאות הציבור.
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 חובה לשלוח קורות חיים בצירוף תעודות השכלה ורשיונות רלוונטיים.
מייל שיגיע ללא קורות חיים, תעודות השכלה ורשיונות כנדרש במכרז 

 מועמדותו/ה תפסל. 

 michraz@pmc.gov.ilביר לכתובת מייל: להע

 202021.11.עד ליום , בציון שם המשרה בנושא המייל

 

 
 רישיונות:

 רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.
 מומחיות בתחום המחלקה/היחידה/המכון** –לרופא/ה מומחה/ית 

 
 שפות:

 מקצועית. פה ברמה גבוהה, וקריאת ספרות-ידיעת השפה העברית כדי ביטוי בכתב ובעל
 ידיעת שפה לועזית כדי קריאה וכתיבה של ספרות מקצועית המקובלת בארץ.

 
 כישורים אישיים:

 יים יחסי אנוש תקיניםיכולת לק
 כושר ארגון וניהול

 יכולת לקיים בקרה ומעקב.
 שירותיות.

 
 הערות:

 25.12.2020 -*המשרה מתפנה ב
 *   בעת פרסום מכרז יש לציין את מקצוע היחידה בתואר המשרה.

 **  בעת פרסום מכרז חובה לציין את המומחיות הנדרשת הנגזרת מתחום היחידה*:
     
      

 מעלה מתחום מומחיות אחד, רשאים להגיש*ביחידות שתחומי ההתמחות בהן משלבים ל
 מועמדותם רופאים בעלי מומחיות בכל אחד מתחומים אלה, ובלבד שלהם ניסיון

 בתחום היחידה.
 
 

 הערה:
----------------------------- 

 מקום העבודה: מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה פוריה
 תחילת העסקה: מידי

 100%אחוז משרה: 
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