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 למרכז הרפואי לגליל
 במרפאות החוץ פקיד/ה קבלת חוליםתפקיד מילוי מקום זמני לדרושים מועמדים ל

 חודשים  6-3למשך 
 

 נהריה -מרכז רפואי לגליל : מקום העבודה
 100%: היקף משרה

 .מנהלי 13-15דרגת המשרה: 
 :תיאור התפקיד

וז במחלקות בית ים לאשפביצוע עבודות מנהליות הקשורות בקבלה ושחרור של חולים המופנ
למרפאות המופנים  מטופלים. ביצוע הליכי קבלה מנהליים של החולים או למיון או למרפאות

בבית החולים. הקלדת פרטי החולה ע"פ הנהלים הקיימים ביחידה. בדיקת המצאות  החוץ
ה התחייבות מתאימה מהגורם המממן וביצוע הליכי חיוב כולל רישום ברשומות היחידה והעברת

לגבייה. גביית תשלומים ישירים ממקבלי השירות, במקרי הצורך, הנפקת קבלות והעברת 
התשלומים לגורם המוסמך לקבלם ע"פ הנהלים בבית החולים. קיום מעקב אחר חייבים, שליחת 
תזכורות והתראות והעברת  הטיפול בחייבים לממונה, ע"פ הנהלים הקיימים. הנחיית קהל 

ה לאשפוז, מיון ושחרור מבית החולים. ניהול כרטסת מעקב ידנית או הפונים בכל סדרי הקבל
 . ביצוע פעולות נוספות עפ"י הנחיות הממונה.ממוחשבת אחר תנועת חולים מאושפזים

 דרישות המשרה
========================================= 

 השכלה:
---------------------------------------- 

 שנ"ל( עדיפות לבעלי/ות בגרות מלאה. 12תיכונית )השכלה 
  שומות ומידע רפואי.קורס רעדיפות לבוגרי/ות 

 
 ידע:

 ידע וניסיון בשימוש  במערכות מידע ממוחשבות.
 רצויה בקיאות בהוראות משרד הבריאות בתחום קבלת החולים.

 רצויה בקיאות בתחום קידוד אבחנות וטיפולים בהתאם לכללי הקידוד המקובלים.
 

 :ניסיון
 עדיפות לבעלי/ות ניסיון בגבייה, תקצוב ותמחור עבור שירותים רפואיים או בתיעוד וקידוד .

 
 שפות:

------------------------------------------ 
 על בוריה. השפה העבריתידיעת 

 ידיעת השפה האנגלית כדי ניהול שיחה וכדי קריאת ספרות מקצועית.
 

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

 יכולת לבצע בקרה ומעקב
 שירותיות ואדיבות.

 יכולת לקיים יחסי אנוש תקינים.
 

  2021דצמבר  –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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 21/10/21מועד סיום הגשת המסמכים עד ליום 
 קורות חיים ללא מסמכים מצורפים לא יתקבלו

 רק פניות מתאימות תענינה
                                                                                               

 

 

 

 

 


