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דבר המנהל  -ד”ר אבי גולדנברג
מרכז רפואי כרמל הינו מותג צפוני מוביל באיכות ומצוינות רפואית .מרחבי הצפון ומיתר חלקי הארץ
פוקדים את המרכז הרפואי מטופלים המבקשים את הרפואה הטובה ביותר בשילוב עם שירות
מצוין ,המתבסס על יחס אישי ואנושי אשר שם דגש על הימצאות המטופל ומשפחתו במרכז.

ייחודיות המרכז הרפואי:
איכות ומצוינות רפואית בצד אווירה משפחתית ואינטימית  -בבית החולים מתקיים שילוב מנצח של  HI - TECHבטכנולוגיה ,במחקר,
ובמכשור רפואי מתקדם ביחד עם  - HI - TOUCHטיפול אנושי וחם לכל מטופל שלנו .רופאי המרכז הרפואי נהנים מהיכרות אישית עם
הנהלת בית החולים ומבניית מסלול קידום אישי ומקצועי התפור איש איש לפי מידותיו.
“משפחת הכללית” -עוצמה מקצועית ותעסוקתית  -המרכז הרפואי כרמל הינו מקבוצת “כללית” ,וכנגזרת מכך ,נהנה המרכז מיחסי עבודה
צמודים בין המרכיב האשפוזי למרכיב הקהילתי בטיפול בחולה ,כולל מעורבות של המחלקות בעבודת המרפאות המקצועיות במרחב .הדבר
מאפשר לצוות הרפואי היכרות רחבה ביותר עם עולמות תוכן רפואיים ומחקריים וכן עם אפשרויות תעסוקה מגוונות ומשולבות בשלבים השונים
של התפתחותו המקצועית.
בסקר לאומי שערך משרד הבריאות ,אשר בדק את שביעות רצון המטופל ופורסם בפברואר  2015זכה המרכז הרפואי כרמל במקום
הראשון בישראל במדד “תחושת המטופל שנמצא בידיים טובות” והוביל גם במדדי שביעות הרצון מהטיפול והיחס שניתן על ידי
הצוותים המטפלים.
המרכז מסונף לפקולטה לרפואה של הטכניון ומכון רפפורט למחקר ,ומשלב פעילות אקדמית מחקרית עם עבודה קלינית ענפה.
בסקר שביעות רצון שבוצע ע”י אסל”י (אגודת הסטאז’רים לרפואה בישראל) למחצית הראשונה של שנת - 2015
כרמל מדורג במקום ראשון מבין בתי החולים בחיפה בשביעות הרצון של הסטאז’רים כפי שהם מביעים אותה בסיום התקופה.

אנו מזמינים אותך להצטרף להצלחה ולהימנות עם צוות רופאי המרכז הרפואי כרמל.
אצלנו תיהנה מחשיפה קלינית ומחקרית רחבה ואיכותית ,מיחס אישי ומבניית תכנית
פיתוח המותאמת לצרכיך ומאפשרויות קידום ותעסוקה מהירות ורחבות.
אקדמיה ומחקר
תכנית מנטורינג  -בבית החולים מופעלת תכנית מנטורניג במחלקות נבחרות .במסגרת התכנית
מתקיימים חניכה וליווי רציפים ע”י רופאים בכירים  -למונחים צעירים ,כחלק מהבנת חשיבות הליווי
האישי והמקצועי לשם פיתוח הכישורים ,הידע והניסיון של הדור הצעיר.
תכנית פסגה  -קידום רופאים חוקרים המצויים בעשייה הקלינית והמחקרית שיקבעו את המרכז כביתם
במטרה לבנות עתודה של מצוינות קלינית ומחקרית .המחקר יתבצע במעבדות ומכוני המחקר בבית
החולים .במסגרת התכנית תינתן לרופאים הנבחרים תמיכה כספית והדרכה מקצועית בביצוע המחקר.
אפשרויות להתמחות 2016-2017
בשנת  2016יפתחו מקומות להתמחות במרבית מחלקות ויחידות בית החולים .לפרטים יש לפנות
להנהלה או לרכזת פיתוח צוות רפואה Levin_ronit@clalit.org.il
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החטיבה הפנימית  -הרפואה הפנימית היא אם כל מקצועות הרפואה.
זוהי רפואה ממורכזת חולה ,המחויבת לערכים אתיים ,מדעיים והוליסטיים .בשנים האחרונות עוסקת הרפואה הפנימית יותר ויותר בטיפול
בחולה המורכב ,עם בעיות רפואיות מרובות ,תרופות מרשם מרובות ,והצתגויות קליניות שלובות ומאתגרות.
החטיבה הפנימית מורכבת מ  3מחלקות אשפוז הכוללות  106מיטות אשפוז ,מתוכן  9מיטות לטיפול מוגבר פנימי .המחלקות פועלות בשיתוף
פעולה קליני ואקדמי הדוק ויחד עם זאת כל אחת מהמחלקות מתפקדת גם באורח עצמאי ולה צוות הכולל מנהל ,רופאים מומחים ומתמחים,
צוות סיעודי וצוות פרא-רפואי.
בחטיבה הפנימית מתקיימת פעילות הדרכתית ענפה הכוללת :ישיבות מובנות ,ביקורים מודרכים ,תכנית אקדמית מחלקתית וחטיבתית ,פרויקט
הכנה לשלב א’ עם מומחים ומתמחים בתתי המקצועות השונים (בוגרי החטיבה) והדרכה לניהול זמן נכון לקראת הבחינה .המתמחים המגלים
יכולת אקדמית מקבלים תקופת לימוד והדרכה לסטודנטים  -להבדיל ממחלקות אחרות -בתקופה זו הם לרוב פטורים ממחויבויות קליניות
שוטפות במחלקה (למעט תורנויות).
החטיבה הפנימית בכרמל פועלת כחלק בלתי נפרד ומקיימת קשר רציף עם תתי המקצועות במרחב חיפה והצפון :ריאומטולוגיה ,מחלות
זיהומיות ,ריאות ,קרדיולוגיה ,גסטרואנטרולוגיה ,אימונולוגיה ואלרגיה ,המטולוגיה ,נפרולוגיה ,נוירולוגיה וגריאטריה .יחידות אלו מורכבות רובן
מבוגרי החטיבה הפנימית בבי”ח כרמל ,מבנה המאפשר דיפוזיה של ידע ,חשיפה למגוון של חולים וגישות אבחנתיות וטיפוליות ,התנסות עם
חולים אלקטיביים מתחומים שונים ,וחשיפה מרפאתית.
מרכז קרדיווסקולרי  -המרכז הקרדיווסקולרי של כרמל הינו ספינת הדגל של הרפואה האיכותית ביותר.
המחלקה לניתוחי לב וחזה הכוללת ניתוחי מסתמים ,כלי דם וכירורגית ריאות מובילה .במחלקה הקרדיולוגית
מתבצעים צנתורים מתקדמים ומורכבים אשר נותנים פתרון לניתוחי לב פתוח לחולים שלא יכולים לעמוד בניתוח
רגיל .היחידה לכירורגית כלי דם מובילה בתיקוני כלי דם גדולים ,כלי הדם המובילים דם למוח ,ובאבי העורקים,
כולל טיפול במפרצות בטניות – כל זאת באמצעות שתלים ותומכים המוכנסים בטכנולוגיה בלתי פולשנית.
הקרדיולוגיה בכרמל תמשיך לפרוץ קדימה עם השתלת תומכנים משוכללים ,טיפולים מבוססי הנדסה גנטית
להצמחת כלי דם עוקפים במקום ניתוח ועוד.
חטיבת נשים ומיילדות  -מאגדת בתוכה את כל העשייה בתחום רפואת נשים וילודים.
הפגייה הוכרזה כמרכז מצוינות ומתמחה בהנשמת פגים מתקדמת ובמעקב התפתחותי אשר נמשך עם אותו צוות גם בקהילה.
חדרי הלידה ,היחידה להריון בסיכון גבוה ,היולדות והילודים הינם מרכזים מובילים בתחומם ,אליהם מתנקזות ההפניות של מרכזי האשה
הגדולים של חיפה והצפון לצורך מעקב הריון בסיכון ,ועל כן יש חשיפה רבה לפתולוגיות שונות ,בצד הריונות ולידות רגילים.
יחידת ה  IVF -מבצעת ,פרט לפעילות השגרה ,גם פעילות מחקרית ענפה וכך גם היחידות לאורוגניקולוגיה ורצפת האגן ,והיחידה למחלות
צוואר הרחם .היחידות מצוידות במיטב המכשור האולטרסוני המתקדם ,ומערכת ניטור ממוחשבת.
מחלקת הנשים מובילה בתחום הגניקואונקולוגיה בצפון ,וכן בניתוחים לפרוסקופים לסוגיהם .המחלקה היא היחידה בצפון שלה מומחיות
ייחודית באנדומטריוזיס כולל ניתוחים מורכבים עקב המחלה.
מחלקת ילדים  -מתאפיינת ביכולת בירור מקיפה וזאת לאור העובדה שכל המומחים בתתי המקצועות
נמצאים כרופאים בכירים במחלקה .יחידת ה  CF -היא בין הגדולות בישראל ,ובמחלקה חשיפה גדולה
למחלות ריאה .הפעילות המחקרית ענפה וכוללת בין היתר תחומי נוירולוגית ילדים והפרעות שינה בילדים
(חלק ממעבדת השינה של בית החולים) .צוות המחלקה יוצא כל יום למרכזי בריאות הילד וטיפות החלב
בסביבה ,וכך מתאפשרת חשיפה נרחבת לילד החולה והבריא.
החטיבה הכירורגית  -כוללת  2מחלקות כירורגיות כלליות ,אורולוגיה ,אורתופדיה ,פלסטיקה ,א.א.ג וכירורגית ראש וצוואר ועיניים.
בית החולים מוביל בצפון בכמות ומגוון הניתוחים הלפרוסקופים המבוצעים בו ,כולל ניתוחי כבד וניתוחי לבלב לפרוסקופיים .כל מגוון הניתוחים
האונקולוגים [שד ,מעי ,כבד ,טירואיד] מבוצעים במחלקות הכירורגיות ,ומתבצעת גם הקרנת שד תוך ניתוחית .המחלקה האורטופדית מובילה
בנתוחי מפרקים ,ומצטיינת בניתוחי עמוד שדרה בסיוע רובוט ,אשר פותח במיזם משותף לבית החולים .הכירורגיה הפלסטית מבצעת
שחזורים מיקרוכירורגים הנדרשים בניתוחים גדולים ומורכבים כמו ניתוחי כריתת לרינקס ובלוטות צוואר ,או בניתוחי שחזור שד .המחלקה
האורולוגית עוסקת בכירורגיה לפרוסקופית מתקדמת  -כריתות כליה ,שלפוחית ,ערמונית ועוד .כמו כן יש חשיפה רבה לאורולוגית ילדים ולאנדואורולוגיה.
הדמיה ומעבדות  -בית החולים הינו מרכז מחקר ופיתוח בשיתוף עם חברת פיליפס למכשיר  ,CTועל כן מזה  15שנה אנו מצוידים
במכשירים המתקדמים ביותר בעולם .צוות ההדמיה מוביל בעולם בנושא  .CARDIAC CTמכון האנגיוגרפיה מצויד במיטב הציוד ,וכך גם יחידת
העל שמע .למכון האיזוטופים מצלמות חדשות המאפשרות ביצוע של כל המיפויים .בבית החולים מגוון מעבדות כולל מעבדות גנטיות ומעבדות
מתקדמות לרפואה מותאמת אישית ,שהינן חלק מן המחלקה לאפידמיולוגיה ובריאות הקהילה.
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