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דרושים/ות  
למרכז רפואי ע"ש ברוך פדה פוריה       

דרוש/ה טכנולוג/ית רפואי/ת (אולטרסאונד נשים) 81035188 – מילוי מקום 

חובה לשלוח קורות חיים בצירוף תעודות השכלה ורשיונות רלוונטיים. 
מייל שיגיע ללא קורות חיים, תעודות השכלה ורשיונות כנדרש במכרז 

מועמדותו/ה תפסל.  
רק פניות מתאימות תיעננה 

 michraz@pmc.gov.il :להעביר לכתובת מייל

בציון שם המשרה, עד ליום 06/10/2022

תיאור עיסוק:
אחריות להפעלת מכשור רפואי וביצוע פעולות אבחנתיות וטיפוליות במטופלים. 

הכנת המכשור המיועד לביצוע הבדיקה או ההבחנה או הטיפול המיוחד, וידוא, כיולו חיבורו למטופל.
הכנת והדרכת המטופלים לביצוע הפעולה.

תיפעול הציוד וקריאת הנתונים במהלך הבדיקה.
השגחה במהלך הבדיקה על המכשור והתראה בפני הצוות על תקלה.

השגחה במהלך הבדיקה על המטופל והתראה בפני הרופא במקרים של מצוקה למטופל.
רישום תוצאות הבדיקה, אבחון סטיות בהתאם להנחיית הרופא המפנה והעברת תוצאות הבדיקות לרופא המפנה.

אחריות על תקינות המכשור המיוחד, לרבות תחזוקה שוטפת ותקופתית של הציוד והזמנת חלפים או צוותי תיקון, מעקב אחר ביצוע 
תיקונים במכשור ובציוד ביחידה ומחוצה לה, וידוא תקינותו בעת החזרתו.

הדרכת הצות הרפואי והסיעוד בשימוש ותפעולו של הציוד והמכשור בנושאי האחריותו.
ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי בהתאם להנחיות הממונה.

דרישות סף:
השכלה:

3 שנות לימוד, מהן שנתיים לתואר הנדסאי במוסד מוכר ע"י משרד הכלכלה והתעשייה וע"י משרד הבריאות; ושנה של הכשרה 
מקצועית במחלקה רפואית מוכרת, במוסד רפואי ציבורי מוכר, בשניים מתוך מכלול התחומים בהם עוסק הטכנולוג הרפואי. 

בוגר חו"ל: בוגר/ת לימודים שווי ערך בתוכנם ובהיקפם לאלה המתקיימים בארץ, ובעל/ת רישיון בתוקף לעיסוק במקצוע בחו"ל 
(נדרשת הצגת מסמכים על הרשאה לעסוק במקצוע בחו"ל).

קורסים:
רצוי בוגר קורסים והשתלמויות נוספות.

דרישות רצויות נוספות:
שפות:

ידיעת השפה העברית.
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית המקובלת בארץ.

כישורים אישיים:
כושר לקיים יחסי אנוש תקנים.

כושר הנחייה והדרכה.
כושר לנהל ולהפעיל צוות עובדים.

*הערות:
א. טכנולוג מכונות לב ריאה: נדרשת הכשרה מעשית של 3 שנים במחלקה כירורגית חזה לב מוכרת, במוסד רפואי ציבורי מוכר.

ב. בעת פרסום המכרז יצוין תחום העיסוק הספציפי מתוך מכלל התחומים המאושרים.

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

אחוז משרה: 75%

  


