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 משאבי אנוש

Human Resources 

18.5.2022 
 דרושים

 למרכז רפואי ע"ש ברוך פדה פוריה      
  80088060ביילוד וגניקולוגיה תחומי/ת רופא/ה דרוש/ה 

 מילוי מקום –זוטר על בכיר 

 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.ilלהעביר לכתובת מייל: 
 25.5.2022עד ליום בנושא המייל, בציון שם המשרה 

 

 תיאור כללי של המשרה:
 :ית/מחהולרופא/ה מ

 ולתקנות ובכפיפות לממונה. עיסוק באחד או יותר ממקצועות הרפואה, במסגרת המרכז הרפואי, בהתאם להכשרה המקצועית, לחוקים
לימוד, הכוונה, הדרכה הכשרה ופיקוח על הרופאים הזוטרים במחלקה, סטודנטים וסטאז'רים לרבות פתרון בעיות מקצועיות  

 המתעוררות, בהתאם לצורך.
מונה במקרים ביצוע אבחונים ו/או טיפולים לחולים המאושפזים והאמבולטוריים, בהתאם לסדרי העבודה במחלקה, תוך דיווח למ

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

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

 אל הפועל של תכניות הדרכה והשתלמויות לצוות המחלקה ובמרכז הרפואי בתחום המומחיות.ייזום והוצאה 
 איסוף חומר סטטיסטי הדרוש למחקרים, השתתפות בהוראה ובמחקרים במקומות המסונפים למוסדות אקדמיים.

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

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

 בפעילות הקשורה בשעת חירום. השתתפות
 ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, בהתאם להנחיות הממונה.

 סף:דרישות 
 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

 המקובלת בארץ.ידיעת שפה לועזית כדי קריאה וכתיבה של ספרות מקצועית 
 כישורים אישיים:

 יכולת לקיים יחסי אנוש תקינים
 כושר ארגון וניהול

 יכולת לקיים בקרה ומעקב.
 שירותיות.

 הערות:
 ית ברפואה דחופה./יש לצרף תעודת מומחה

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

 60%אחוז משרה: 
 .חודשים לשנה 3 ביןלתקופה מילוי מקום : 
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