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מרכז רמון לרפואה דחופה
מיון כללי ,מיון ילדים ומרפאות מומחים

למרכז הרפואי מאיר דרושים/ות

מתמחים/ות להתמחות על
ברפואה לשיכוך כאב
תנאי קבלה להתמחות:
מומחיות ראשונית בכל תחומי רפואה
נא לשלוח קורות חיים לד”ר בן נון

במיילmeir.ben-nun@clalit.org.il :

לפרטים נוספים ניתן לפנות :אילה  ,09-7471100אלה 09-7471106

מנתח/ת עיניים? הצטרף/י למותג
מספר  1בניתוחי הסרת משקפיים!

מת בואו ליהנות
נאים ותגמול יוצאי
דופן ב
תחחברה המובילה
ב ום הרפואה
האסתטית

למרפאות אמריקן לייזר דרוש/ה

רופא/ה עיניים

בימים אלו מוקם מרכז רפואי חדש בקרית שמונה,
באצבע הגליל ,לשירות הקהל הרחב

למרכז דרושים/ות

רופאים/ות מומחים/ות בתחומים:
פנימית כירורגיה קרדיולוגיה
נפרולוגיה ילדים נשים
מתמחים/ות המעוניינים
בהתמחויות שונות
ואחים/ות לכל המחלקות
■

■

■

■

■

■

תנאים מעולים ומענקים לעוברים לאזור
נא לשלוח קו"ח למיילofracohen5@gmail.com :

לפרטים נוספים :שמעון ויסמן 053-9405342
עפרי כהן 054-5297694

לביצוע ניתוחי רפרקציה

אנחנו צומחים בקצב גבוה
ומחפשים את השותף שיצמח יחד איתנו!
דרישות התפקיד :ניסיון בניתוחי עיניים  -יתרון,
תינתן גם הכשרה על ידי החברה
התמחות ברפואת עיניים  -חובה
היקף משרה :חלקית ( 2-1פעמים בשבוע)

המרכז הרפואי שערי צדק
מודיע על המשרה הפנויה הבאה:

רופא/ה מומחה/ית
בפסיכיאטריה
לעבודה במשרה מלאה

קורות חיים נא לשלוח לאימייל:

קורות חיים נא לשלוח למיילnholzer@szmc.org.il :
או למיילcgropp@szmc.org.il :

Yuval_sa@americanlaser.co.il
americanlaser.co.il

ניתן למצוא את לוח הדרושים גם ב־ www.ima.org.ilאו ב־http://doctorsonly.co.il/jobs

דרוש/ה

רופא/ה אזורי/ת
להתיישבויות
עבודה קבועה כשכיר/ה
משרה מלאה:
 75%כרופא/ה אזורי/ת
ו– 25%קוראטיבי
תפקיד ניהולי הכולל:
אחראיות לתפקודם המקצועי של כלל הרופאים,
הסגל הסיעודי ומקצועות הבריאות באזור,
הטמעת ההוראות והנהלים הרפואיים בקרב
הצוותים הרפואיים באזור ,ביצוע מעקב ובקרה
אחר שימוש נכון ומושכל בשירותים רפואיים
בתרופות ובבדיקות מעבדה והעברת משוב תואם,
הובלת תהליכי רפואה יזומה בתחומים שונים ,מתן
פתרונות פרטניים לחולים עם בעיות רפואיות
מורכבות ,אחראיות על נושא ניהול הסיכונים
באזור ועל תוצאות מדדי הרפואה.

ללאומית
בריאות
שירותי
ללאומית
דרושים/ות
בריאות
שירותי
כישורים נדרשים:
■ רופא/ה מומחה/ית  -תנאי סף
■ תואר במנהל מערכות בריאות  -יתרון
■ ניסיון ניהולי מוכח בניהול מערכות מורכבות
לרבות יכולת ניהול פרוייקטלית
■ יחסי אנוש מעולים
■ נכונות לעבודה מאומצת
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
לחץ
■ כושר ארגון ומתן פתרונות במצבי
נהיגה
רישיון
■ בעל/ת
ונוער
לילדים

דרושים/ות

דרום
ולמחוז
למחוז צפון
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות -יתרון
הקרובה
בסביבת האזור
אזור מגורים

לילדים ונוער
למייל:ולמחוז דרום
צפון
למחוז
alauden@leumit.co.il
למייל:
קורות חיים
Jobsleumit@leumit.co.il
להעביר
קורות חיים נא
רק פניות מתאימות תענינה!

קורות חיים למיילalauden@leumit.co.il :
רק פניות מתאימות תענינה!
*המועמדים יידרשו למבחני מיון

לקופת חולים מאוחדת דרוש/ה

רופא/ת בקרה למחוז דרום
העבודה הינה במנהלת בני עייש ,בשילוב עם
ביקורים בבתי חולים :וולפסון ,ברזילי ואסותא
תכולת התפקיד:
בקרת שטח:
■ בקרת מאושפזים בבית חולים
■ נציג הקופה מול המבוטח המאושפז
■ מעקב אחרי תכנית הטיפול במהלך האשפוז
והלימת האשפוז
■ איתור חולים מורכבים וזיהוי צרכים מיוחדים הדורשים
טיפול לפני שחרורם.
■ תיאום המשך הטיפול במבוטחים המיועדים לשחרור
עם מוקד מחוזי.
בקרת חשבונות:
■ בדיקת חשבונות אשפוז וכל המקרים שלא טופלו
בזמן אמת על ידי מוקד הבקרה
■ הפקת דוחות ייעודיים
■ בדיקת סיכומי מחלה
■ בדיקת תיקי האשפוז בכל מקרה בו משך האשפוז
לא ברור או שהמידע בסיכום לא מספיק
■ כתיבת ערעורים ושליחתם לבי"ח
■ מעקב אחרי הטיפול בערעורים
■ דיווח למנהל הבקרה/מנהל מוקד על מגמות
שליליות בבי"ח
דרישות:
■ רופא/ה בעל/ת רישיון ישראלי ■ לאחר סיום סטאז' בישראל
■ ניסיון של שלוש שנים לפחות במערכת הבריאות

קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

לשירותי בריאות כללית  -מרחב אילת דרוש/ה

רופא/ה מומחה/ית
ברפואת ילדים

מחוז אילת הינו מחוז ייחודי לאור מיקומו
וחשיבותו הלאומית וממשקי עבודתו עם
בי"ח יוספטל  /שירותי בריאות כללית
בשנים האחרונות נמצא המחוז בתנופת פיתוח מואץ

אנו מזמינים אותך לעבוד בסביבה אינטימית ומשפחתית
ולהינות ממגוון הטבות ייחודיות ותנאים מצויינים
(כולל סיוע בדיור ומעבר דירה).
דרישות התפקיד ■ :תואר  .M.Dברפואה ■ רישיון ישראלי
לעסוק ברפואה ■ תעודת מומחה מוכרת ברפואת ילדים.
התפקיד כולל ■ :ביצוע אבחונים ,גיבוש תוכניות טיפול וטיפולים
בחולים במרפאה במסגרת רפואת ילדים ■ השתתפות בישיבות
ובדיונים בנושאים מקצועיים ■ השתתפות בוועדות שונות
במסגרת המרחב והמרפאה.

אפשרות לשילוב כוננויות בבית החולים יוספטל
נא לשלוח קורות חיים למיילjobs_yo@clalit.org.il :
*תינתן עדיפות לעובדים בעלי מוגבלות

לשירותי בריאות כללית  -מרחב אילת דרוש/ה

רופא/ה מומחה/ית
ברפואת משפחה

מחוז אילת הינו מחוז ייחודי לאור מיקומו
וחשיבותו הלאומית וממשקי עבודתו עם
בי"ח יוספטל  /שירותי בריאות כללית
בשנים האחרונות נמצא המחוז בתנופת פיתוח מואץ

למכבי שירותי בריאות דרוש/ה

רופא/ה משפחה/גריאטריה

לעבודה מעניינת ומשמעותית ,ביחידה דינמית לטיפולי בית מחוז מרכז
התפקיד כולל :ניהול מטופלים מרותקי בית ,בליווי והדרכה צמודים על ידי אחראי תחומים
רפואיים ופארה-רפואיים .עבודת צוות באווירה מקצועית וקולגיאלית .הכשרות והעשרה.
■ הסעות לביקורי בית ■ עבודה משרדית (כ 50%-מהזמן) ■ אפשרויות קידום.

קורות חיים נא לשלוח לד"ר גייל לון,
במיילloon_g@mac.org.il :
לפרטים נוספים050-9606278 :

לשירותי בריאות כללית ,מחוז ת”א יפו
דרושים/ות

רופאי/ות
ילדים
אפשרויות העסקה:

■ שכיר/ה במרכזי בריאות הילד או במרפאות
המחוז (במשרה מלאה או חלקית)
■ רופא/ה עצמאי/ית בקליניקה פרטית של
הרופא/ה או בקליניקה מאובזרת שהכללית
תעמיד לרשות הרופא/ה.
המועמדים/ות ייהנו מסביבת עבודה איכותית
ותנאים מעולים

קורות חיים נא לשלוח לדינה אשכנזי
במיילdinaas@clalit.org.il :

אנו מזמינים אותך לעבוד בסביבה אינטימית ומשפחתית
ולהינות ממגוון הטבות ייחודיות ותנאים מצויינים
(כולל סיוע בדיור ומעבר דירה).
דרישות התפקיד ■ :תואר  .M.Dברפואה ■ רישיון ישראלי
לעסוק ברפואה ■ תעודת מומחה מוכרת.
התפקיד כולל ■ :ביצוע אבחונים ,גיבוש תוכניות טיפול וטיפולים
בחולים במרפאה במסגרת רפואת משפחה ■ השתתפות
בישיבות ובדיונים בנושאים מקצועיים ■ השתתפות בוועדות
שונות במסגרת המרחב והמרפאה.

למתאימים אפשרויות לקידום  -עם אופק ניהולי
נא לשלוח קורות חיים למיילjobs_yo@clalit.org.il :
*תינתן עדיפות לעובדים בעלי מוגבלות

למכבי שירותי בריאות דרוש/ה

מומחה/ית
בפודיאטריה

למרכזים הרפואיים של פתח תקווה ונתניה
קו”ח נא לשלוח לד”ר בתיה סלע רזון ,למיילsela_b@mac.org.il :

דרוש/ה
ללשכת הבריאות אשקלון
דרוש/ה

רופא/ה אחראי/ת

במסגרת התפקיד :אחריות לנושאים בתחום הרפואה
המונעת ובריאות הציבור ,מתן הנחיה מקצועית ופיקוח
על השירות בתחנות לבריאות המשפחה ושירותי בריאות
לתלמיד ,תוך מתן מענה לנושאים אפידמיולוגיים.

קיימת אפשרות למשרה חלקית
קורות חיים נא לשלוח לדוא”לdorina@bmc.gov.il :

רופא/ת
משפחה
דרישות התפקיד:
ניסיון בתחום,
מומחה/ית ברפואת משפחה.
אזורים:
בת ים ,קריית גת ,נתניה ,ת"א,
בקעת אונו ,צפת ,נהריה

ללאומית
בריאות
שירותי
ללאומית
דרושים/ות
בריאות
שירותי
האגף לפסיכיאטריה במעיני הישועה
פותח מכרז למתמחים

פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
דרושים/ות
לילדים ונוער

המעוניינים/ות להתמחות

פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
לילדים ונוער
alauden@leumit.co.il
למייל:
קורות חיים
דרום
למייל:ולמחוז
צפון
למחוז
Jobsleumit@leumit.co.il
להעביר
קורות חיים נא
רק פניות מתאימות תענינה!

רופאים/ות

בתחום הפסיכיאטריה
קורות חיים נא לשלוח למייל:

manpower2@mhmc.co.il

או לפקס03-5771144 :

למחוז צפון ולמחוז דרום

קורות חיים למיילalauden@leumit.co.il :
רק פניות מתאימות תענינה!

האתר והאפליקציה
החדשים של מדיק

הטבה
מיוחדת
במחיר
השקה

רופאים יקרים,
אתר וספר מדיק הם מקור המידע החשוב ,האיכותי והעדכני ביותר
למידע תרופתי לקהילה הרפואית בישראל.
לאחרונה השקנו אתר ואפליקציית מדיק חדשים .אנו מציעים
הזדמנות לרופאים/ות לרכישת מנוי מקצועי במחיר השקה מיוחד.
לרשותכם שני מסלולים:
medic Prime
 3מהדורות מודפסות בשנה,
גישה לאתר החדש ולאפליקציה

277

ש״ח+מע״מ

medic Web
גישה לאתר החדש
ואפליקצית מדיק

205

ש״ח+מע״מ

medic
לרכישת מנוי > רוני זמיר > טלפון  > 054-7568656אימייל roni@medic.co.il

למערך לרפואה מונעת ומניעת סרטן ,בי"ח איכילוב
רפואת המחר :עבודה כחלק מצוות במערך מותאם אישית
דרושים/ות למשרה חלקית או מלאה:

פנימאי/ת | רופא/ת משפחה | אונקולוג/ית
רופא/ת נשים | רופא/ת ספורט

•אפשרויות קידום אקדמאי •השתלמויות קצרות וארוכות טווח בחו"ל •השתלבות במחקר בסיסי
•השתלבות במחקר קליני •השתתפות בכנסים בינלאומיים •השתלבות במחלקה ייעודית באיכילוב

לפרטים נא לפנות לפרופ' נדיר ארבר ,מנהל המערך

טל | 03-6973561 :פקס nadira@tlvmc.gov.il | 03-6974867 :

למרכז הרפואי מעיני הישועה דרוש/ה

גסטרואנטרולוג/ית
מומחה/ית
לסיוע בהתפתחות המכון
קורות חיים נא לשלוח למייל:

manpower2@mhmc.co.il

או לפקס03-5771144 :
*המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

למרכז הרפואי לגליל,
למכון להתפתחות הילד והיחידה
לנוירולוגית ילדים דרוש/ה

רופא/ה

ב 50%-משרה

דרישות התפקיד :בעל/ת תואר מומחה/ית
בנויורולוגית ילדים והתפתחות הילד או תואר
מומחה/ית ברפואת ילדים או רופא/ה עם וותק
בעבודה בתחום של רפואת ילדים והתפתחות הילד

קורות חיים נא לשלוח לד”ר דוד סביצקי,
מנהל המכון ,באימיילdavids@gmc.gov.il :
כל
במהרופאים
די
רואי נה
ם אותך!

לבית החולים לניאדו דרושים/ות

רופאים/ות מומחים/ות ומתמחים/ות במחלקות:
■

פנימית קרדיולוגיה אורטופדיה
כירורגיה רפואה דחופה
נפרולוגיה נשים ויולדות
■

■

■

■

■

■

תנאים טובים למתאימים/ות
קורות חיים נא לשלוח לדוא"לita@laniado.org.il :

למרכז הרפואי הלל יפה בחדרה
דרוש/ה

רופא/ה מומחה/ית
ברפואה גרעינית
לעבודה בחצי משרה

לוח הדרושים
של ההסתדרות הרפואית
פרסום דרושים
קורסים והשתלמויות
השכרה לרופאים
לפרטים והזמנות:
רוני054-7568656 :

roni@mediafarm.co.il

דרישות התפקיד :רישיון ישראלי לעסוק ברפואה
תעודת מומחיות ברפואה גרעינית

המעוניינים/ות מוזמנים/ות לפנות לד"ר סופוב
ולדימיר במיילvladimirs@hymc.gov.il :
קו”ח נא לשלוח למייל:
לפרטים נוספים :טלפון 04-6304226

ilanitm@hymc.gov.il

ההסתדרות
הרפואית בישראל
Israeli Medical
Association

מאוחדת קופה משפחתית בצמיחה
בה כל רופא/ה נחשב/ת והקשר אישי

למרכז הרפואי ברזילי באשקלון
דרוש/ה

מתמחה ומומחה/ית
למחלקה לטיפול
נמרץ נשימתי
אפשרות לקבלת מענקים
השתתפות בשכ"ד

נא לשלוח קורות חיים למיילdanielj@bmc.gov.il :

לפרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר יעקובסון
בטל053-7678669 :

בואו להיות חלק ממהפכת אשפוז הבית

מאוחדת מגייסת
רופא/ת נשים
למרפאה באריאל
■
■

אפשרויות להתפתחות מקצועית וניהולית.
למתאימים/ות תיתכן הדרכת מתמחים.

קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

למכבי שירותי בריאות מחוז ירושלים והשפלה
דרוש/ה

לצבר רפואה דרושים
רופאים\ות

רופא/ה מנהל/ת
יחידה לטיפולי בית

אינטראקציה אישית עם מטופלים,
עבודה ללא בירוקרטיה,
גמישות בשעות ועצמאות בשטח

התפקיד כולל ■ :ניהול הפעילות הכוללת של היחידה
■ אחריות מקצועית על הטיפול במטופלי היחידה
■ אחריות על ניהול הצוות ■ אחריות על הובלת השירות
■ ניתן לשלב בנוסף גם עבודה קלינית

לשליחת קורות חייםhr@sabarhealth.co.il :

דרישות התפקיד ■ :רופא/ה גריאטריה/פנימית/משפחה
■ ניסיון ניהולי קודם יהווה יתרון

משרה מלאה\חלקית בפריסה ארצית

עבודה מעניינת ומאתגרת ביחידה דינמית

היקף המשרה :חלקית
קורות חיים נא לשלוח
לד"ר דפנה דורון
במיילDoron_daf@mac.org.il :

דרושים/ות

רופאי/ות
ילדים
דרישות התפקיד:
ניסיון בתחום,
מומחה/ית ברפואת ילדים
אזורים:
ירושלים ,בית שמש ,ביתר עלית,
בנימין ושומרון ,שדרות ,פתח תקווה,
בקעת אונו ,צפת ,אלעד

ללאומית
בריאות
שירותי
ללאומית
דרושים/ות
בריאות
שירותי
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
דרושים/ות
לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

פסיכיאטרים/פסיכיאטריות
לילדים ונוער
alauden@leumit.co.il
למייל:
קורות חיים
דרום
למייל:ולמחוז
צפון
למחוז
Jobsleumit@leumit.co.il
להעביר
קורות חיים נא
רק פניות מתאימות תענינה!
קורות חיים למיילalauden@leumit.co.il :
רק פניות מתאימות תענינה!

דרושים/ות רופאי/ות
מרחב למאוחדת
במחוז ירושלים
רוצה לגוון את עבודתך הקלינית?
מעוניין להשפיע על בריאות הרבים
מעבר למטופלים שלך?
מרגיש צורך לעבוד בצוות ויכולת לקדם את
הרפואה בקהילה?
אנו מציעים לך להתנסות בניהול רפואי
עולם רחב של עניין ,עשייה והתפתחות אישית

מאוחדת מחוז ירושלים מרחיבה את
שירותיה ,דרושים/ות רופאי/ות מרחב
מרחב מערב ■ מרחב מרכז ■ מרחב צפון

דרישות התפקיד:
רופא מומחה ,בעדיפות בתחומי הרפואה הראשונית
(רפואת משפחה /פנימית /ילדים) לפחות שנתיים
לאחר סיום ההתמחות.
קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

