הגדרת תפקיד :סגן רופא מחוזי ואחראי אזורי
מחוז ירושלים
כללי :באחריות סגן הרופא המחוזי והאחראי האזורי לסייע לרופא המחוזי בניהול תחומי הבריאות
במחוז ולהוביל את הניהול הרפואי לרבות מדדי האיכות באזור הגיאוגרפי עליו אמון :
כפיפות מנהלית ומקצועית :רופא המחוזי
תחומי אחריות:
ניהול כלל המשאבים הרפואיים והפרא רפואיים באזור ובנוסף ,ניהול חלק מהתחומים המפורטים
מקצועות הבריאות  /מינהל הסגל  /רוקחות  /ניהול סיכונים  /רפואת נשים  /רפואת ילדים  /רכזת
אקדמיה  /בקרת בתי חולים  /איכות קלינית  /שיקום
תכולת תפקיד:











סיוע לרופא המחוזי בניהול תחומי הבריאות במחוז בנושאים שונים כפי שיקבע.
סיוע ביישום המדיניות הרפואית של מאוחדת כפי שתיקבע ע"י חטיבת הרפואה במטה והנהלת
המחוז.
סיוע לרופא המחוזי בגיוס ,איוש ,טיפוח ופיתוח המשאב האנושי הרפואי ומקצועות הבריאות
במחוז.
אחריות לנושאים רפואיים נוספים במחוז בתיאום עם הרופא המחוזי.
סיוע לרופא המחוזי באחריות לקידום האיכות הרפואית במחוז.
סיוע לרופא המחוזי באחריות לבקרת איכות העבודה רפואית של גורמי הרפואה השונים במחוז.
סיוע לרופא המחוזי בהכנת גורמי הרפואה לשעות חירום ובניהול הרפואי של המחוז בחירום.
סיוע לרופא המחוזי בפיתוח ממשקי עבודה עם גורמים פנים מחוזיים נוספים ,גורמי קופה חוץ-
מחוזיים וגורמים חוץ-קופתיים שונים.
יכולת להחליף את הרופא המחוזי בהיעדרו.
ניהול כלל הצוות הרפואה באזור הגאוגרפי עליו אמון ,תוך שיפור מתמיד במדדי האיכות וביצוע
אופטימיזציה של המשאבים ,לרבות הטמעת נהלי הקופה בקרב הצוותים הרלוונטיים.

דרישות התפקיד:
תנאי סף:





השכלה:
ד"ר לרפואה
מומחיות רפואית ,עדיפות בתחומי הרפואה הראשונית (משפחה  /פנימית  /ילדים
ניסיון מקצועי:
 3שנות וותק בעיסוק ברפואה לפחות מיום סיום ההתמחות
ניסיון בניהול רפואי :שנתיים לפחות.
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יתרון:




תואר מוסמך במנהל מערכות בריאות (או תואר דומה)
מומחיות על במנהל רפואי
בוגר/ת תוכנית "ענבר" של משרד הבריאות

מיומנויות:
 יכולת ניהול והובלה
 תקשורת בין אישית טובה מאוד
 אסרטיביות
 ראיה מערכתית
 יכולת הנעת תהליכים בממשקי עבודה רב מקצועיים
 השגיות וחתירה להשגת יעדים ומדדים ארגוניים
 גמישות ויכולת עבודה בסביבה משתנה
היקף משרה :מלאה



המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד



תינתן עדיפות למועמדים/ות עם מוגבלות



נא צרף/י תעודות השכלה והכשרה רלבנטיים
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