קול קורא
למענקי הצטיינות וfellowship-

במימון" :הקרן לפעילות מדעית ועזרה הדדית של רופאי חדרה"
המרכז הרפואי הלל יפה בשיתוף "הקרן לפעילות מדעית ועזרה הדדית של רופאי חדרה" שנוסדה ע"י ד"ר וילדר
וד"ר פכנר  ,מעוניין לקדם מצוינות רפואית ,איכות מקצועית וחווית שירות .על מנת לקדם תחומים אלו מוצעים
מענקים לרופאי המרכז הרפואי מכל מחלקות בית החולים ,בהתאם להמלצת מנהלי המחלקות

במסגרת ההליך אנו מזמינים אתכם המנהלים/ות להמליץ על רופאים/ות אשר עומדים
בקריטריונים המפורטים כדלקמן:
אמות מידה שיש לשקול בעת ההמלצה:
•השקעה ותרומה משמעותית ומרשימה בביצוע התפקיד
•הישגים בתחום הקליני ,כגון :מעבר בחינות ,חו"ד עמיתים ומנהל ועוד
•מעורבות בהוראה במחלקה
•יחס למטופלים
•מעורבות במחקר
•פעילות חוץ מחלקתית ,תרומה לקהילה
מטרת המענקים
במטרה לקדם את מצוינות ומקצועיות הרופאים ואת איכות השירות הניתן בבית החולים .המענקים יתמקדו
בנושאים הבאים:
 .1מצוינות 2 -מענקים ע"ס  ₪ 4000כל אחד:
 .1.1מצוינות מקצועית – המענק יינתן למתמחה /ומומחה/ית צעיר/ה (עד  3שנים מומחה/ית) על עבודה
מקצועית שיש בה עשייה "מעל ומעבר".
.1.2

מענק נוסף למצוינות בתחום חווית המטופל יינתן בהתאם לדירוג במערכת howasit

 Fellowship .2מענקים ע"ס  ₪ 10,000כל אחד:
המענקים יינתנו למתמחים/ות ומומחים/ות צעירים/ות (עד  3שנים מומחה/ית) היוצאים/ות להכשרה בחו"ל-
על בסיס תעדוף של בית החולים בקידום שירותים מקצועיים ספציפיים.
הליך הבחירה
•לצורך המלצה לקבלת המענקים ,על מנהל/ת המחלקה למלא את טופס ההמלצה המצורף ולציין לאיזו מענק
ההמלצה מתייחסת.
•• את ההמלצה יש להגיש למחלקת משאבי אנוש עד לתאריך 21.02.2022
•בחירת הזוכים במענקים:
•מצוינות מקצועית :בהמשך להמלצת מנהל/ת המחלקה תתכנס ועדה שתכלול את נציגי הנהלת בית
החולים ,נציג המשפחות ונציג הקרן לבחירת הזוכה.
•מצוינות בתחום חווית המטופל :בהתאם לדירוג במערכת .howasit
• :Fellowshipבהתאם להחלטת הנהלת בית החולים שתתבסס על המלצת מנהל המחלקה ותעדוף
הנהלת בית החולים בקידום שירותים מקצועיים ספציפיים.
המענקים יחולקו במעמד טקס סיכום שנה בנוכחות סגל בי"ח ,נציגי הקרן ומשפחות פכנר וילדר.

אל:
		
מנהל/ת היחידה למשאבי אנוש
המרכז הרפואי הלל יפה חדרה

המלצה למועמדות לקבלת מלגה
"הקרן לפעילות מדעית ועזרה הדדית של רופאי חדרה"
לשנת 2022
אני מבקש/ת להמליץ על המועמדות של:
שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

שנת לידה

בשירות המדינה/
תאגיד

בשירות המדינה/
תאגיד משנת

תואר המשרה בתקן

בתפקיד משנת

פרסי הצטיינות בעבר (ציין/י סוג הפרס
והשנה)

שם היחידה

*יש לצרף קורות חיים של המועמד

למלגת :מצויינות מקצועית Fellowship/
תיאור התפקיד

פרטי הסיבות (יש להתייחס לקריטריונים שנקבעו למתן המלגה)

תאריך

שם הממונה

תואר משרה

חתימה

