
פומבי 49942 : מכרז מספר          

.81011709 : מס' המשרה

רופא/ה אחראי/ת (בקרה במוסדות גריאטריה)  1 - משרות. : תואר המשרה

גריאטריה מחוזית / איזורית : היחידה 

נצרת עילית : המקום 

לשכת הבריאות מחוז הצפון : המשרד

דרגה 6 - 8 דירוג 31 רופאים.

דרגה 4 - 7 דירוג 31 רופאים.

: הדרגה 

100 אחוז : חלקיות  

תאור התפקיד :                 

אחריות על בקרת איכות הטיפול הרפואי בבתי חולים גריאטריים סיעודיים,
בכפיפות לגריאטר/ית המחוז באזור הבקרה, עפ"י מדיניות האגף לגריאטריה ומינהל

הרפואה.

ניהול מהלך הבקרה במוסדות הנבדקים, לרבות השתתפות בבקרות מתוכננות, בקרות
פתע, בקרות חריגות ובקרות בשעות לא שגרתיות.

ריכוז עבודת צוות הבקרה במהלך הבקרה ועד לסיכום הממצאים.

איסוף, ניתוח וסיכום מידע המתקבל בבקרות והגשת הדו"ח הסופי לממונה.

כתיבת דוחות בקרה ודיווח לראש האגף לגריאטריה ולגריאטר/ית המחוז בכתב ובע"פ
בכל נושאי הבקרה.

השתתפות בבנייה ועדכון כלי הבקרה לצוותים המבקרים.

דיווח על מוסדות ללא רישוי ופועל/ת מול הגורמים המוסמכים לסגירתם.

השתתפות בבניית תוכניות הדרכה לצוותים המבקרים.

השתתפות בפגישות צוותיות סדירות.

המלצה על שינויים ו/או כתיבת של סטנדרטים חדשים לאור ממצאים שעלו בבקרות
ובכלל זה שותפ/ה לכתיבתם.

השתתפות בפעולות נוספות במסגרת פעילות הגריאטר המחוזי בלשכת הבריאות.



מלוי תפקידים נוספים בתחום המקצועי, ע"פ הנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

  רשיונות:
----------------------------------------  

    רשיון ישראלי לעסוק ברפואה.

  התמחויות/מומחיות:
----------------------------------------  

    תואר מומחה בגריאטריה או ברפואה פנימית או ברפואת משפחה
    או בבריאות הציבור.

  נסיון:
----------------------------------------  

    נסיון של שנתיים לאחר קבלת המומחיות.
    תינתן עדיפות לניסיון ומומחיות בגריאטריה.

    רשאי/ת להגיש מועמדות גם רופא/ה מומחה בגריאטריה ללא ניסיון,
    אשר י/תדורג במתח דרגות 7-4 רופאים.

  ידע:
----------------------------------------  

    הכרת החוקים והתקנות הקשורים לעבודה.

  שפות:
----------------------------------------  

    ידיעת עברית ואנגלית כדי בטוי בכתב ובע"פ וכדי קריאת
    ספרות מקצועית.

  כישורים אישיים:
----------------------------------------  

    כושר ניהול ואירגון.
    כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.

הערות:
 



במשרה מועסק עובד
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

סיכום דרישות מסמכים:
-------------------
-------------------

1)  קורות חיים.
2)  רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.

3)  מומחיות בגריאטריה או ברפואה פנימית או ברפואת משפחה או בבריאות הציבור.
4)  להוכחת דרישות הניסיון נדרש אישור העסקה הכולל לוגו, חתימה, תאריכי

    העסקה, היקף העסקה ופירוט תחומי האחריות בתפקיד.
-------------------
-------------------

המכרז פורסם ביום : כח' באב, תשע"ז (20/08/2017)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : יט' באלול, תשע"ז (10/09/2017)

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץבהנרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


