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 557/2019 : מכרז מס'
 סמנכ"ל איכות ובטיחות המטופל:  תואר המשרה

 בדירוג הרופאים 8-10:  הדרגה

  דרישות המשרה:

 ברפואה. לעסוקרישיון ישראלי  .1
 בעל תואר מומחה באחד ממקצועות הרפואה, עדיפות לבעלי/ות מומחיות במינהל רפואי. .2
ון קורדם בבטיחות לאחר קבלת תואר מומחה. מתוך כלל שנות הניסיון, שנה לפחות בהובלה או מעורבות משמעותית של תהליכי רוחב חוצי ארגון. יתרון לבעלי ניסי סיון ישנות נ 3 .3

 הטיפול, בניהול סיכונים ובאיכות.

 הכרה מקיפה של מערכת הבריאות ודרכי פעולתה. .4

 הכרת החוקים והתקנות הקשורים לעבודתו. .5

 ידע וניסיון בניתוח תהליכי עבודה ויישום אסטרטגיות ניהול שונות. .6

 ידיעת השפה העברית. .7

 ידיעת השפה האנגלית כדי קריאה וכתיבה של ספרות מקצועית. .8

 יכולת ניהול מוכחת. .9

 יכולת תכנון, תיאום וארגון. .11

 יכולת ייזום והנעת תהליכים מערכתיים. .11

 יכולת הדרכה, הנעה ופיתוח. .12

 יחסי אנוש תקינים.יכולת לקיים  .13

 תאור התפקיד:

 יעדי איכות, קביעת תכניות איכות, הגדרת ערכי  בטיחות  הגדרת, זה חולים ובכלל בבית סיכונים וניהול הטיפול לאיכות, לבטיחות הקשור בכל מדיניות לקביעת אחריות 
 .בית  החולים מהנהלת הבטיחות, כחלק תרבות והטמעת

 אחרי  ומעקב התכניות ביישום המחלקות ליווי ,נהלי עבודה הגדרת זה ובכלל, שנקבעו ליעדים בהתאם הרפואי במוסד הטיפול האיכות ובטיחות של התכניות והובלת ניהול
 .התקדמות

 החולים בבית סיכונים וניהול הטיפול האיכות בטיחות בתחום הפעילות לכלל אחריות. 

  זה בתחום ההנהלה וייצוג לצורך בהתאם החולים בית בתוך השונים לגורמים ייעוץ.  
 עם הממונה ובתיאום לצורך בהתאם, הבריאות למשרד חוק פ"ע דיווחים להעברת אחריות. 

 עתידיות חריגות התרחשויות מניעת לשם לקחים והפקת מעקב, וריאקטיביות לתחקור פרואקטיביות פעולות ביצוע לרבות, סיכון מוקדי לאיתור אחריות. 

   החולים בית סגל ומעקב לשימוש דיווח כלי בניית לרבות, ויישומו לקחים הפקת מערך להטמעת אחריות. 
   בטוחים עבודה   תהליכי והטמעת עדכון הדדי, משוב מתן לשם, הבטיחות בתחומי החולים בית צוותי עם רציף קשר יצירת. 

 נזקים ומזעור מתקנות  למניעה פעולות על לשם המלצות, המדווח במידע ושימוש מהשטח דיווחים מערכת וניהול פיתוח על אחריות. 

 ופרא סיעודיים  ,רפואיים לצוותים והכשרה הדרכה תוכניות  , לרבות, הרפואי בתחום למניעת סיכונים הוולונטרי הדיווח לעידוד ותוכניות שיטות ויישום לפיתוח אחריות 
 .הטיפול בתחום בטיחות חדשים עובדים והכשרת אחרים רפואיים

 השונות במחלקות בטיחות ונאמני הטיפול בטיחות רכזי להכשרת אחריות. 
 החולים בית סגל של רשלנות נגד לביטוח הקשור ביטוח בכל חברות עם קשר משפטית וקיום לתביעה וסיכוי משפטית אחריות קביעת לצורך בדיקות בביצוע השתתפות, 

 .החולים בית נגד שהוגשו ולתביעות

 בית שהוגשו נגד משפטיות ומתביעות מדווחים מאירועים  לקחים הפקת על המבוססות תוכניות שיפור כתיבת, זה ובכלל החולים בית של האיכות שיפור לצוות וסיוע קידום 
 .החולים

 התעדכנות  ולשם הבריאות במערכת מקבילים גורמים   נגד או החולים בית שעלו נגד בתלונות התעדכנות לצורך, הבריאות במשרד המקצועיים הגורמים עם קשר קיום 
 .              מקצועית

 

 הטיפול וניהול בטיחות בתחום והמסקנות הממצאים על  שנתיים או/ו תקופתיים דוחות כתיבת .לו ומחוצה החולים בית בתוך הטיפול רצף לשמירת תכנית והטמעת פיתוח 
 .סיכונים

 והבטיחות סיכונים  ניהול מערכות ושיפור לעדכון שנתית ורב שנתית תוכנית לבניית אחריות. 

 ה/שבאחריותו בנושאים ונהלים חוזרים הפצת. 

 וועדות ,ואיכות בקרה ועדות: כגון לו ומחוצה החולים   בבית איכות ואבטחת ניהול סיכונים, הטיפול לבטיחות הקשורים מקצועיים ופורומים כנסים, בוועדות השתתפות 
 .המוסמך מהגורם    מינוי פ"וע הממונה עם בתיאום, תכנון ועדות, בדיקה

 ה/שבאחריותו בתחומים מקצועיות ועדות והובלת ייזום. 
 הממונה להנחיית בהתאם, המקצועי בתחום, נוספים תפקידים ביצוע. 
 

ולכלול בה: שאלון פרטי מועמד/ת למשרה פנויה, תעודות  MICHRAZIM@TLVMC.GOV.ILHR יש להגיש את המכרז בדואר האלקטרוני  .1
במידה ולא התקבל אישור מסירה, יש לוודא כי השכלה/רישיונות לפי דרישות המשרה במכרז זה, קו"ח ומכתב המלצה לתפקיד אליו הוגש המכרז. 

בתיאום -10סמוך לבנין ראשונים( חדר מס' -ע )צריף, כמו כן ניתן להגיע לאגף משאבי אנוש קומת קרק03-6974167 -המסמכים התקבלו בטלפון מספר
 מראש.

 בקשות שתגענה ללא תעודות ולאחר המועד האחרון להגשה, לא תובאנה בחשבון. 

 קיימת אפשרות שהמועמדים ישלחו למבחן התאמה. .2
 מודעה זו פונה לנשים וגברים כאחד.

 
 , י"ב באלול תשע"ט2019בספטמבר  12תאריך פרסום: 

 
 , י"א בתשרי תש"פ2019באוקטובר  10תאריך אחרון להגשת הצעות הוא:

 שבי שמלו
 סמנכ"ל למשאבי אנוש  
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