
 

 מרכז רפואי כרמל הועדה להוראה ואקדמיה

 

 סטודנט/ית יקר/ה
 

ברוך/ה הבא/ה למרכז הרפואי כרמל. אנו מאחלים לך לימודים פוריים ומהנים ומבקשים להביא בפניך 
יאפשר לך להבין את מדיניות בית החולים ואת  יקל עליך את ההתמצאות בבית החולים ומידע אשר 

 כללי הבטיחות בו. 
 

 

חיפה. הגעה באמצעות תחבורה  7מרכז רפואי כרמל נמצא ברחוב מיכל 
 ציבורית:

 ממרכזית חוף הכרמל 32וקו  123קו 
 ממרכזית המפרץ 123קו 
 מרחוב העצמאות )דרך שכונת הדר( 13קו 

בחניון הציבורי מחוץ לבית החולים )בתשלום(, או ברחובות סביב בית   – חניה
 החולים.

 

חלוק לבן במחסן כביסה הנמצא בקומת לאחר הקליטה במחלקה תוכל לקבל 
ק"נ, בסמוך לכניסה. כאשר תרצה להחליף את החלוק אנא פנה למחסן כביסה 

 עם החלוק הישן.
. במחסן כביסה ימתינו לך םייעודייהכניסה לחדרי ניתוח וחדרי פעולות במדים 

 מדים אלה בהתאם לצורך. 
 .6-00:66:::0, 6::6-03::0ה בין השעות  -מחסן כביסה פתוח בימים א

 

מטופל זכאי למידע בדבר זהותו ותפקידו של כל אדם שמטפל בו אנא ענוד תג 
 בביה"ח. זיהוי של בית הספר לרפואה בזמן שהותך 

 

בהיכנסך לביה"ח תידרש ביום הקליטה לקרוא ולחתום על מסמכים הכוללים: 

שאלון אישי לסטודנט והתחייבות וחתימה על קריאת נהלים במרכז הרפואי 

 צורך לחתום על כל נוהל בנפרד אלא רק על הדף המרכז במלואו(.כרמל )אין 

  אלימות"–החוק למניעת הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני ו"אל 

  טופס התחייבות לשמירת סודיות 

 הרפואי במרכז לסטודנטים כלליים בטיחות הנחיות ומתן התנהגות כללי 

 כרמל

  

מחייב את אנשי הצוות בבית החולים ולהגן על כבודו  חוק זכויות החולה
ופרטיותו. אנא שמור על סודיות המידע הרפואי. הימנע משיחות על מטופלים 

 בזמן שהיה במקום ציבורי, כגון המעלית.
הגב' הדס בן שלמה,  –ניתן לפנות לממונה על זכויות החולה  למידע נוסף

 הגברת חוה גולדנברג  –ות הציבור מנהלת השירות הסוציאלי, או לממונה על פני

  

רחץ ידך במים הפעולה החשובה ביותר במניעת זיהומים .  הינהרחצת ידיים 
חיטוי מהיר של וסבון לפני ואחרי מגע עם מטופל ו/או עם דם, הפרשות וכו'. 

הידיים באמצעות תמיסה המכילה אלכוהול מומלץ כאשר אין על הידיים לכלוך 
חיטוי מהיר לידיים נמצאת על מיטת כל מטופל, בכניסה לכל נראה לעין. תמיסת 

 מחלקה ובסמוך לכיור הרחצה.
 עטה כפפות לפני טיפול במטופל ורחץ ידיך לפני ואחרי עטיית הכפפות.

דיים נמצא בכל מחלקה בבית החולים מידע על רחצת ידיים וחיטוי מהיר של י
 בסמוך לכיור רחצת ידיים. 

  

הקפד על כללי עבודה בטוחה. חפצים חדים כגון מחטים ולהבים יש להשליך 
 למיכל יעודי. אם נפצעת/נדקרת מחפץ חד, אנא פנה לחדר המיון להמשך טיפול.

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.enfo.co.il/wp-content/uploads/2012/11/%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-300x225.jpg&imgrefurl=http://www.enfo.co.il/%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA/&h=225&w=300&tbnid=o3HdvL4IQPKBNM:&zoom=1&docid=6hoqct08UV9NCM&hl=iw&ei=rxFsVdWgEMGgUuPSgKgM&tbm=isch&ved=0CDsQMygWMBY


 

 מרכז רפואי כרמל הועדה להוראה ואקדמיה

   

מטופלים מאושפזים בבידוד נמצאים בחדרים המסומנים בהתאם לסוג הבידוד. 
 להנחיות.אנא הקפד על כללי הבידוד והשתמש בציוד מגן בהתאם 

 

.  לנסות לכבות 3.  333:. יש להודיע מיד למוקד חירום  0בזמן שרפה: 
.  אין לנתק 4. אין להשתמש במים לכיבוי האש . :באמצעות מטף כיבוי בלבד. 

לפנות מטופלים ומבקרים בכיוון יש חשמל, חמצן או גזים רפואיים אחרים.  
 וטומטית..  דלתות העשן נסגרות א0ההפוך לכיוון השרפה.  

 

מספר , הצריך להזעיק צוות החייאאם נתקלת בסכנה, אם פרצה שרפה או אם 
 .333:החירום מכל טלפון בבית החולים הינו 

  

הינכם מוזמנים לאכול עימנו ארוחת צהריים בחדר האוכל של העובדים. ארוחת 
 00רכישת תלושי אוכל בקופה )בעלות של . 03-04הצהריים מוגשת בין השעות 

ניתן  8-00לארוחה( בקומת הקרקע )ליד מרכז השירות( כל יום בין השעות ₪ 
כמו כן .  במחלקה עומד לרשותכם מטבח הצוות, 64-8306638לתאם בטלפון 

 עומדת לרשותכם הקפיטריה בקומת ק"נ ועגלת הקפה בכניסה לבית החולים.

 

 לרשותכם בקומה ק"נ. בספריה גישה למאגרי מידע. ספרית בית החולים עומדת
 library_cr@clalit.org.ilבכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לספרייה בדוא"ל : 

 או בשעות הפעילות:

 6::6-03::68           יום ב'
   6::6-00::68   ג', ה'  ימים

 

 הוועדה להוראה ואקדמיה
 רכזת פיתוח צוות רפואה –רונית לוין 

 לפנות בכל שאלה מקצועית או אישיתניתן 
 מאחור(. 0משרדה בפנימית ג )קומה 

  e-mail  :Levin_ronit@clalit.org.il 606-0306368טל: 
 
 

 

 האחראי לחניכה שלך במהלך הסבב טיוטורבהגעתך למחלקה תפגוש את ה
והוא אמור להנחות אותך בדבר נושאי הלימוד, נהלי העבודה של המחלקה 

 התפקידים.ובעלי 
 

 . טיוטורבכל בעיה מקצועית או אישית אנא פנה ל
 

 ____________e-mail___________ טלפון__________הטיוטורשם 
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