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 למרכז הרפואי לגליל
  פיזיותרפיסט/יתתפקיד לשל מילוי מקום  למשרה זמניתדרושים מועמדים 

 
 נהריה -מרכז רפואי לגליל : מקום העבודה

 75% - 50%: היקף משרה
 פיזיוטרפיסטים 3א-1אדרגת המשרה: 
 :תיאור התפקיד

ופל, בהתאם ביצוע טיפולים שתכליתם למנוע סיבוכים ולשפר את ניידותו ותפקודו של המט
לתקנות, לנהלים, לאבחנה הנקבעת ע"י הרופא/ה ולהנחיות הממונה. הגשת שירותי פיזיותרפיה 
למטופלים בהתאם לנהלי משרד הבריאות ולנהלי המוסד. ביצוע בדיקות והערכות גופניות 
ותפקודיות באמצעות כלים סטנדרטיים מקובלים. קביעת מטרות ותוכנית טיפול בהתאם 

קות ולמצבו של המטופל למען קידום בריאותו ותפקודו תוך שיתוף המטופל לממצאים בבדי
ומשפחתו. בהתאם להתקדמותו, ביצוע שינויים במטרות ובתוכנית הטיפול. מתן ייעוץ והדרכה 
למטופלים ובני משפחה לביצוע תרגול לקידום הניידות ולתפקוד עצמאי. התאמה והמלצה על 

קידום תפקוד בטיחותי של המטופל בהתאם למצבו הבריאותי אביזרי עזר לשיקום וניידות למען 
ביצוע תיעוד מפורט ברשומה הרפואית של כלל הבדיקות, הממצאים, מטרות הטיפול, והתפקודי. 

תכנית הטיפול ומהלך הטיפול כולל התקדמות המטופל. אחריות לתיעוד סיכום הטיפול ובכלל זה 
המשך בהתאם לחוזרים ולתקנות הרלוונטים.  הערכה תפקודית מסכמת והמלצות לשיקום/טיפול

הדרכת המטופל, משפחתו, וגורמים רלוונטים אחרים על טיפול המשכי שימוש באביזרים 
והתאמת הסביבה במידת הצורך. אחריות לניהול התקשורת עם הצוותים המטפלים לשם וידוא 

רת קשר עם גורמים בטיחות המטופל והמטפל ביצוע שינויי תנוחה במיטה והתאמות ישיבה. יצי
מטפלים לצורך תיאום ושמירה על רצף טיפולי. השתתפות בישיבות צוות מחלקתיות רב 
מקצועיות וישיבות של שירות הפיזיוטרפיה. בדיקת תקינות הציוד הפיזיותרפי שבשימושו ודיווח 
 לממונה על תקלות בו. השתתפות בהדרכת סטודנטים לפיזיותרפיה בתיאום עם המדריך הקליני.

הדרכת הצוות הרב מקצועי בנושאים הקשורים לטיפול בהתאם למדיניות המוסד המעסיק. ביצוע 
 תפקידים נוספים בתחום המקצועי בהתאם להנחיות הממונה.

 
 דרישות המשרה

========================================= 
 :רישיונות

---------------------------------------- 
 תעודת מקצוע פיזיותרפיסט.

 
 שפות:

------------------------------------------ 
 .על בוריה השפה העברית ת ידיע

 ידיעת השפה האנגלית כדי קריאה וכתיבה של ספרות מקצועית המקובלת בארץ.
 

 כישורים אישיים:
---------------------------------------- 

 לקיים יחסי אנוש תקינים. ים בין אישיים ויכולת רושכי
 .מיומנויות תקשורת בין אישית

 

  15.8.2021 –מועד תחילת העבודה 
 

קורות חיים מתאימים בצירוף תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון ממקומות 
 cv@gmc.gov.il–עבודה קודמים יש להפנות לכתובת מייל 
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 2.8.2021סיום הגשת המסמכים עד ליום מועד 
 קורות חיים ללא מסמכים מצורפים לא יתקבלו

 רק פניות מתאימות תענינה
                                                                                               

 

 

 


