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   ת/ ימחוז ית /גריאטר – הגדרת תפקיד 

טיפול באוכלוסיית האזרחים  ולקידום המחוז י הגריאטריה בשירותאיכות  לת כוללת  אחריו כללי:
 הוותיקים 

 גריאטר ראשי   :כפיפות מקצועית 

 רופא מחוזי  : כפיפות מנהלית

 : תכולת התפקיד

 . והמנהל לאזרחים הוותיקים  תחום הגריאטריב מאוחדת יישום מדיניות  .1

מנהל  הו  כנגזרת מהנחיות הגריאטר הראשיהגריאטריים הכנת הנחיות לטיפול בחולים   .2

 .  אזרחים וותיקיםל

 פיקוח, הדרכה והכוונה של רופאים הגריאטריים במחוז.  .3

 קידום הידע המקצועי בתחום הגריאטריה ומתן ייעוץ בכל הסוגיות הגריאטריות במחוז.  .4

 לרופא המחוזי בתחום הגריאטריה.  ייעוץ .5

גריאטריות מייעצות, מרפאות גריאטריות רב    ותמרפאותהליכי עבודה למבנה  קביעת .6

 במחוז:  מקצועיות ומרפאות ניידות 

 . המשרת במקום צוותמבנה המרפאה פיזית והרכב ה •

ות והטיפולים הניתנים במרפאה, בממשק עם בעלי התחומים  קפי הבדיקיקביעת ה  •

 . קצועות הבריאותמהסיעוד וממ

 . קביעת נוהלי עבודה מובנים •

 קביעת מדדים לעבודה ולהישגים בתחום הגריאטרי.  •

 כנית עבודה תקופתית. בנית ת •

 בניית מערך בקרה בתחום הגריאטריה במחוז.  .7

 .  קיום קשר ישיר עם חברי הצוות הרב מקצועי  .8

ניהול  , הפעילות במחוז תעדוף, פריסת שירותים גריאטריים במחוז: חלוקת משאבים  •

 ת  ירווניוד מתן הש

תכנית  ל  בהתאםוקיום השתלמויות   ם הראשוניים במחוז בתחום הגריאטריהדרכת הרופאי .9

 .  עבודה של הגריאטר הארצי

  - הסיעוד ומקצועות הבריאות שק עם , בממאזרחים הוותיקיםפואה מונעת ייעודית לקידום ר .10

 . "ן, שיקום וקידום בריאות ברה ,י בדיבור עו"ס, ריפוי בעיסוק, ריפודיאטן, פיזיו, 

 . חברתית -נפשית -קביעת כללים לאיתור קשישים, הזקוקים להתערבות רפואית .11

 משרד הבריאות בבקרות תקופתיות בתחום הגריאטריה. מול  המחוז  ייצוג .12

 בתחום הגריאטריה.   מתן מענה למבוטחים  .13

שאיפה לקיצורו בשיתוף מול  מעקב אחר זמני המתנה להתייעצות גריאטרית במחוז תוך   .14

 . הרופא המחוזי

 אחראי לשמירה על "רציפות התפקוד" בעתות חירום של התחום עליו ממונה בשגרה  .15
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 דרישות התפקיד: 

 דרישות סף: 

 השכלה:  

 טור לרפואה ורישיון עבודה בישראל תואר דוק •

 מומחיות בגריאטריה  •

 ניסיון:  

 ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות •

 יתרון: 

 תואר בניהול מערכות בריאות  •

 מומחיות ברפואת משפחה  •

 

 מיומנויות: 

 וניהול ממשקי עבודה  יכולת עבודה בצוות  •

 אסרטיביות וגמישות ניהולית  •

 ורכבים יכולת התמודדות עם סביבה משתנה, תוך עבודה בממשקים מ •

 ד ומיומנויות גבוהות במתן שירות תקשורת בין אישית טובה מא  •

 יבטים רפואיים וכלכלים של המערכתוהתייחסות להראיה מערכתית  •

 יכולת הדרכה והופעה בפני קהל •

 

 היקף המשרה: 

 שרהמ 50%

 נכונות לגמישות בשעות.  

 נכונות לנסיעות ברחבי המחוז. 

 ניתן לשלב בעבודה קלינית. 
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 כאחד   ולגברים לנשים מיועדת המשרה •

 מוגבלות   עם ות/ למועמדים עדיפות תינתן  •

 רלבנטיים  והכשרה השכלה תעודות  י /צרף נא •

 


