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 ות/דרושים

 למרכז רפואי ע"ש ברוך פדה פוריה      
 מילוי מקום –80088641 דיאטן/יתדרוש/ה 

 חובה לשלוח קורות חיים בצירוף תעודות השכלה ורשיונות רלוונטיים.
 פסל. מועמדותו תמייל שיגיע ללא קורות חיים, תעודות השכלה ורשיונות כנדרש במכרז 

 michraz@pmc.gov.ilלהעביר לכתובת מייל: 

 25.5.2022עד ליום בציון שם המשרה, 

תזונתי החברתיים הכלכליים וההתנהגותיים הרלוונטיים וטיפול  אבחון תזונתי, קביעת צרכים תזונתיים בהתאם לנתונים הרפואיים התזונתיים
 שירות תזונתי בבי"ח. בהתאם, במסגרת

ותיעוד  בכתב אודות מידע רפואי / תזונתי של המטופלים  קבלת דיווחים ומידע רפואי בכתב ובע"פ אודות מטופלים הזקוקים לטיפול תזונתי
 תזונתי. הזקוקים לטיפול

 אם.קביעת צרכים תזונתיים בהתאם לנתונים אלה ותכנון התזונה באופן פרטני, בהת
 העברת ההוראות למטופל ליישום, מחוץ לביה"ח. הכנת הוראות התזונה ליישום במערך המזון לגבי מאושפזים ביחידות ביה"ח או
 התזונתי על מצבו והתאמתה להליכי הריפוי. קיום מעקב אחר המטופל ע"פ מידע רפואי בכתב ובע"פ לבדיקת השפעת הטיפול

 ונה המותאמת, במידת הצורך.אחריות לעדכון והתאמה מחודשת  של התז
 קיום קשר עם צוות רב מקצועי בביה"ח לדיון במצב המטופלים.

 לצורך. קיום קשר פרטני או קבוצתי עם המטופל ובני משפחה, בנושאי הטיפול, בהתאם
נוהל תזונה בשעת חירום, סלי לרבות: סביבת המזון במוסד,  יישום ההוראות וההנחיות של המחלקה לתזונה במשרד הראשי, בנושאי הזנת חולים,

 בהתאם להנחיית הממונה והנחיות נוספות. מזון למטופלים,
 הרפואית הממוחשבת האישית, בהתאם לנהלים, להוראות ולתקנות. דיווח על הליכי הטיפול התזונתי עם המטופל בכתב, בגיליון המטופל ברשומה

 דיווח לממונה בכתב ובע"פ בהתאם לנוהלי הדיווח במוסד.
 בעבודה, בתיאום עם הממונה. תתפות במחקרים וסקרים, לרבות איסוף החומר, עיבודו, הסקת מסקנות ויישומןהש

 השתתפות בהנחיית סטאג' ובפעילות הדרכתית.
ל כנסים וקורסים ויישומם בעבודה, בתיאום עם הממונה וע מעקב והתעדכנות במגמות ובחידושים בתחום באמצעות ספרות מקצועית והשתלמויות,

 לתזונה במשרד הבריאות. פי הנחיות המחלקה
 מילוי תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, לפי הוראות הממונה.

 רישיונות:
 דיאטנ/ית מטעם משרד הבריאות –תעודת מקצוע תזונאי/ת 

 השכלה*:
 תואר ראשון בתזונה.

 ידע:
 הכרת החוקים והתקנות הקשורים לעבודה

 שפות:
 ביטוי בכתב ובע"פ.ידיעת עברית ואנגלית כדי 

 ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.
 כישורים אישיים:

 יכולת גבוהה לתקשורת בין אישית.
 יכולת לעבוד בצוות.
 כושר תיאום וארגון.

 דרישות והערות נוספות*:
 2016-לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשע"ו 4בהתאם לתיקון מס' 

 , רשאים להגיש מועמדותם גם בעלי תעודת2021בדצמבר  31ום ולהוראת השעה, עד לי
 דיאטן שאינם בוגרי תואר ראשון בתזונה ובלבד שלהם תעודת -מקצוע תזונאי 
 דיאטן מטעם משרד הבריאות. -מקצוע תזונאי 

 
 50%אחוז משרה: 

 משרה 1משרות: 
 המשרה הינה במרכז הרפואי פוריה

  עד שנה.  שלושה חודשים לתקופה שלהמשרה הינה מילוי מקום : 
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