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הנדון :מכרז חיצוני

תואר המשרה :
דרגת המשרה :
חלקיות המשרה :
מקום העבודה :
תיאור התפקיד :
:
השכלה
:
ניסיון
דרישות נוספות :

רופא מתמחה במחלקת אורתופדיה
 2-3בדירוג רופאים
011%
המרכז הרפואי בני ציון חיפה
במצורף לזה
במצורף לזה
במצורף לזה
במצורף לזה

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא :כו' בכסלו תשע"ט (.)24.12.2020
על מועמד העונה על דרישות המשרה במלואן ומעוניין להגיש מועמדותו ,להגיש קורות חיים בצירוף תעודות
המעידות על השכלתו ואישורים על ניסיונו הקודם.
על המועמדים לדאוג שבקשותיהם ,בצירוף המסמכים הרלוונטיים לתפקיד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית ,אם הם
ערוכים בשפה זרה) יגיעו ליחידת משאבי אנוש כאמור לעיל ,לא יאוחר מהתאריך שנקבע .בקשות שתגענה לאחר
התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
קורות חיים ומסמכים רלוונטיים ניתן להפנות לפקס  04-8359649או למייל .HR@b-zion.org.il
על פי חוק הוראות שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח ,1988 -המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
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רופא מתמחה  -אורתופדיה
תאריך אישור 13/4/14 5
קוד העיסוק בנש"מ57770005 5
מנהל ישיר  5מנהל מחלקת אורתופדיה
מתח דרגות2-3 5
תיאור תפקיד5
ממלא חובותיו בהתאם לדרישות ההתמחות באורתופדיה בהתאם לתקנות הרופאים (אישור תואר ובחינות) -התשל"ז -
.1977
מבצע פעולות אבחוניות ,טיפוליות וניתוחיות בחולים המאושפזים במרכז הרפואי והמופנים ליחידות השונות כגון:
רפואה דחופה ,מרפאות ,מכונים.
משתתף באופן קבוע בפעילות הרפואית השוטפת של צוות היחידה.
בודק את החולים המופנים ,קובע אבחון ובהתאם לו את הבדיקות והטיפולים הנחוצים בכל מקרה .לפי הצורך ,מעביר
מסקנות ,אבחנות והמלצתו לתכנית טיפולית לאישור הממונה .מיישם את ההחלטות הפרטניות המתקבלות במהלך
הביקור בטיפולו בחולה.
מבצע הטיפול בהתאם לתכנית הכוללת בדיקות ,טיפולים ,הזמנת יועצים ,בהתאם לצורך ובכפוף לחוק זכויות החולה.
מבצע עצמאית  /משתתף בביקורים יומיים של הצוות הרפואי הבכיר במחלקה ובביקורים מודרכים של מנהל המחלקה.
מציג את החולים שבטיפולו ומעדכן את הצוות במהלך הטיפול בהם ובמצבם הרפואי.
מנהל רשומה רפואית עדכנית ,ברורה ושוטפת המפרטת כל המידע הקשור בחולה שבטיפולו מראשית הטיפול ועד
לשחרורו ,זאת בהתאם לנהלי הרישום הרפואי הקיימים ביחידה.
משתלב במערך התורנויות של ביה"ח בהתאם לתכנית הנקבעת ע"י הממונה.
משתתף בפעולות הדרכה והשתלמויות מקצועיות במרכז הרפואי.
מעיין ועוקב באופן שוטף אחר התפתחויות מדעיות בתחום התמחותו כפי שבאות לביטוי בספרות המקצועית.
נותן יעוץ מקצועי בתחום התמחותו לגורמים שונים במרכז הרפואי.
עשוי להשתתף בהוראה ובמחקרים במוסדות המסונפים למוסדות אקדמיים ,ועשוי לאסוף חומר סטטיסטי לצורך
מחקרים
מוסר מידע רפואי הקשור לחולה  -לממונה ,למטופל ולכל גורם המוסמך לקבלו לפי החוק וע"פ הנהלים המאושרים.
שותף לפעילות הקשורה לשעת חירום.
רח' גולומב  44ת.ד  ,4440חיפה  31043טל 04-8359234 .פקסdalia.magal@b-zion.org.il 04-8359504 .
47 Golomb st. P.O.B 4940, Haifa 31048, Israel Tel. 972-4-8359234 Fax. 972-4-8359504 www.b-zion.org.il

רח' גולומב  44ת.ד  ,4440חיפה  3334414טל 04-8359388 .פקסpersonal@b-zion.org.il 972-4-8359649 .
47 Golomb st. P.O.B 4940, Haifa 4443333, Israel Tel. 972-4-8359388 Fax. 972-4-8359649 www.b-zion.org.il

מח' משאבי אנוש
Department of Human Resources

משתתף בתוכנית הדרכה לסטודנטים וסטאז'רים במחלקה.
ישתתף בהדרכה ועדכונים מקצועיים שוטפים של הצוות הסיעודי במחלקה
מעורב בתחקירים של אירועים חריגים /כמעט אירועים חריגים שהתרחשו במהלך הפעילות השוטפת במחלקה
מבצע תפקידים נוספים בתחום המקצועי ,לפי הוראות הממונה.

דרישות התפקיד
רישיונות :

רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.
קורס החייאה BLS :

ידע :

שפה  -ידיעת השפה העברית כדי ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה,
וקריאת ספרות מקצועית.
ידיעת אנגלית כדי קריאה וכתיבה של ספרות מקצועית המקובלת
בארץ.
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