הועדה לאקדמיה והוראה
סטאז'ר.ית יקר.ה,
ברוך הבא למשפחת כרמל .להלן דף מידע קצר בו מרוכזים המי ,למה ומתי.....
בראשית דלתנו תמיד פתוחה לכל שאלה

ד"ר מיכל שטיינברג ,אחראית סטאז'רים – michalsh4@clalit.org.il
טל050-6265846 :
לקבלת מענה מיטבי נודה אם תשדלו לפנות באמצעות המייל.
להסדרת תוכנית ,שיחות אישיות ובכל עניין אחר ניתן להיפגש עם ד"ר שטיינברג ,על פי תיאום
מוקדם במייל ,בימים א-ב,ד-ה בין השעות  15-15:30ביחידת הריאות.
רונית לוין ,מזכירת הסטאז'רים – levin_ronit@clalit.org.il
טל050-6260908 ,04-8250484 :
מרטין מסיקה ,רפרנטית סטאז'רים במשאבי אנוש טל04-8844433 :
martine_messika@clalit.org.il

מחלקה

מלר"ד (מיון)
קומה ק"נ

היכן מתייצבים ביום
הראשון ואצל מי
שרית שבח  -מזכירה

שעות העבודה
המקובלות
( 8-16משתחררים
רק בתום העברת
המשמרת)
ימי שישי – תלוי
במספר הסטאז'רים
הכולל לאותו חודש.

תורניות – למי
פונים וכמה זמן
מראש

טלפונים חשובים

כחודש מראש
לנינה הלון לקבלת
הסבר על מערכת
משמרות

שרית 04-8250719 -
מינהלן – 04-8250171
נינה הלון – 04-8250984
ninaal@clalit.org.il

משובצים 1-2
סטאז'רים בכל
שישי

1

הועדה לאקדמיה והוראה
ילדים

חדר רופאים

קומת קרקע

ד"ר עציוני תמר/ד"ר
עומר הבר

הרדמה

מורן אלון – מזכירת
הרדמה

קומה 1
חדרי ניתוח

*יש להתייצב לפני
הכניסה לסבב הרדמה
וטיפול נמרץ גם יחד.

8-16

מקבלים מייל
מהמחלקה עם
הנחיות לרוטציה
וקישור לסידור עבודה
מראש .את התורנויות
הם קובעים יחד ביום
הראשון לרוטציה
עפ"י ימים מוגדרים
מראש עפ"י צורכי
המחלקה ,למעט היום
הראשון במחלקה
אותו אנחנו מבקשים
שיתאמו מראש בד"כ
מתבצע ע"י סטאז'ר
שממשיך מחודש
קודם.

שירלי נס,04-8250354:
דר' אמיר פישר 050-
3380318

 7-15לעיתים עד
15:30

ניתן לתאם אפילו
בתחילת החודש אך
לא יותר מסטאז'ר
תורן אחד ללילה

מורן( 04-8250625 -עד
)12:00
חדר ניתוח 04-8250222

מתייצבים בפני מורן
מזכירת מחלקת
הרדמה
משעה 22:00
ממשיכים את
התורנות במיון
הפנימי

2

הועדה לאקדמיה והוראה
מחלקה

היכן מתייצבים ביום
הראשון ואצל מי

טיפול נמרץ

מורן אלון – מזכירת
הרדמה

כירורגיה א

ד"ר עביר מסראווה

קומה 3

052-6087810

כירורגיה ב

ד"ר גיא פסקל

קומה 1

שעות העבודה
המקובלות
יום ב ויום ה ישיבות
צוות החל מ 07:00
יום א ויום ד
מתחילים ב 8:00
יום ג 07:30

תורניות – למי
פונים וכמה זמן
מראש

טלפונים חשובים

( 04-8250130רולה עד
ניתן לתאם אפילו
בתחילת החודש אך )11:30
לא יותר מסטאז'ר
תורן אחד ללילה
מתייצבים בפני מגי
מזכירת מחלקת
הרדמה
משעה 22:00
ממשיכים את
התורנות במיון
הפנימי

7-15

לוח תורנויות נסגר
כשבוע לפני סוף
החודש לכן מומלץ
ליצור קשר עם ד"ר
בן שחר על מנת
לסדר ולקבוע באיזו
ימים יהיו תורנים.

7:15-15:15

ד"ר תמר
אברמוביץ–סגל

קומה 4

השיבוץ מתבצע
בתיאום של
הסטאז'רים ביניהם

 04-825670טלפון של
דלפק המחלקה
 04-8250637חדר
רופאים
 04-8250490מזכירות
המחלקה.
פרידה ורדי – מזכירת
מנהל המחלקה 04-
8250293
אורטל בן לולו – מזכירת
המחלקה 04-8250292
חדר רופאים 04-
8250294
תחנת אחיות 04-
8250889

פנימית ב
קומה 5

8-16

כחודש מראש
לנינה הלון לקבלת
הסבר על מערכת
משמרות

נינה הלון – 04-8250984
ninaal@clalit.org.il

3

הועדה לאקדמיה והוראה
פנימית א

ד"ר לואי ח'לאילה

7:30-16

כחודש מראש
לנינה הלון לקבלת
הסבר על מערכת
משמרות

8-16

כחודש מראש
לנינה הלון לקבלת
הסבר על מערכת
משמרות

(א+1א)2
קומה 6

נינה הלון – 04-8250984
ninaal@clalit.org.il

ד"ר לואי ח'לאילה
050-2111485
Kh_luai@hotmail.com
פנימית ג
קומה 6

נינה הלון – 04-8250984
ninaal@clalit.org.il

ביגוד  -שעות פעילות מחסן כביסה:
ביום הראשון לעבודה יש להירשם במחסן כביסה על מנת שתוכלו לקבל מדים באמצעות המכונה (מדי תורנות
ירוקים) .חלוקים ומדי חדר ניתוח מונפקים במכבסה לפי שעות הפתיחה הבאות:
א-ה 7:00-15:00 -
ערבי חג – 7:00-12:00
ו  ,ש – מחסן סגור – על כן יש לדאוג מראש למדים לתורנויות סוף שבוע!
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