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   אשפוז בית ומטיב מערך  ת/מנהל

 

מערך אשפוז בית  ומטיב נותן מענה למטופלים במגוון מחלות כתחליף לאשפוז בבית  כללי:

חולים או במוסדות לטיפול המשכי. הטיפול ניתן באמצעות צוות רב מקצועי ממגוון תחומי  

 התמחות.

,  שוניםהמוסדות הובקהילה, בתי החולים במעברים להבטיח את רצף הטיפול המטיב תפקיד 

 .איכות הטיפול והשרות למבוטחתוך קידום 

 התווית המדיניות בתחום ויישומה  בית ומטיב אחריות כוללת על- למנהל/ת המערך לאשפוז

 

 אגף רפואה ראשוניתמנהל :  ניהולית ומקצועית  כפיפות

 תכולת התפקיד:  

 וביצוע בקרה על דרך יישומה  במאוחדתאשפוז בית ומטיב התוויית מדיניות מערך  •

שנתי וביצוע תכנית שנתית של חטיבת הרפואה בתחום אשפוז בית -תכנון רב •

, בהתאם לאסטרטגיית מאוחדת , תוך התאמת היצע השירותים לביקושומטיב

 בתחום

אשפוז בית ומטיב במחוזות ) נהלי  יהנחיה וגיבוי מקצועי של מנהל, מקצועיניהול  •

 כות (עבודה, בקרה וניהול אי

 שירותי אשפוז בית ומטיב קיימים  והטמעת פיתוח  •

דרכי פעולה ושיטות עבודה חדשות, לרבות בחירת   - שירותים עתידי ותכנון ייזום  •

 קונספט הפעלה

 יצירת הסכמים ושיתופי פעולה עם ספקי שירותים חיצוניים ומשרד הבריאות   •

 .ביצוע בקרה איכותית ותפעולית •

 שיפור וייעול תהליכי עבודה •

 נהלים והנחיות מקצועיות והטמעת כתיבת  •

שיתוף פעולה עם מנהלי מערכים משיקים כגון: רוקחות, סיעוד, ומקצועות   •

 .הבריאות

 המערך, עבור צרכים שהם חוצי מחוזותפיתוח והדרכת  •

 ייצוג המערך מול ממשקי מאוחדת וגורמי חוץ  •

 רסומם ופבתחום מחקרים קידום וביצוע  •

 
 כישורים נדרשים: 

 דרישות סף: 

 השכלה:  
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   הבריאותמקצועות באחד מהשכלה אקדמית  •

ו/או   • מנהל מערכות בריאות /מנהל   -הניהול    בתחומי תואר שני במקצוע בריאות 

 ציבורי / מנהל עסקים

 ניסיון:  

   יםמקצועי -רב ותיםשנים לפחות של צו 5ניסיון ניהולי של  •

 יתרון 

רופא/ה בעל/ת מומחיות באחד המקצועות הבאים: רפואת משפחה/ רפואה פנימית /   •

 גריאטריה

 דומות  במערכות  ביצוע תפקידי ניהול •

 מיומנויות: 

 תקשורת בין אישית טובה מאד •

 צוות רב מקצועייכולת ניהול  •

 ראיה מערכתית •

 יכולת התנעה והובלה של תהליכים ואנשים •

 יכולת חניכה והדרכה •

 יוזמה ופרואקטיביות  •

 גמישות ויכולת התמודדות עם סביבה משתנה, תוך עבודה בממשקים •

 , חטיבת הרפואה, ת"א , נכונות לנסיעות ברחבי הארץמשרה מלאה  היקף משרה:

 

 

 

 


