
מרכז רפואי כרמל



מרכז רפואי כרמל

מקפצה לקריירה שלך

מחכים לכם הסטודנטים המצטיינים

בואו לגדול עם הגדולים



תעודת זהות

מיטות אשפוז480-כ•

מכלל מיטות האשפוז של חיפה¼ 

לשנה80,000-בחדרי המיון מטופלים כ•

אשפוזים לשנה   37,000-כ•

162,000-כ: ימי אשפוז•

(באשפוז יום4)חדרי ניתוח 12•

ניתוחים ופעולות לשנה22,000-כ•

ניתוחי לב בשנה800-כ•

לידות3,000-כ•

(ח"נת, ICU ,CCU)מיטות טיפול נמרץ 38•

עובדים1,900-כ•



מערך קרדיולוגיה  

המחלקה לרפואת המשפחה  

ואפידמיולוגיה

כירורגיה לפרוסקופית מתקדמת

נוירואימונולוגיה וטרשת נפוצה

היחידה למחלות זיהומיות

פרמקולוגיה קלינית ומידע תרופתי

המטולוגיה

היחידה למחלות ריאה

גסטרואנטרולוגיה

מכון למחלות הכבד

אונקולוגיה  

שרות ראומטולוגי

הדמיה וסקולרית

הדמית שד

CT-מכון רנטגן ו
מכון איזוטופים

מעבדות

אורולוגיה  

אורתופדיה  

אף אוזן גרון

עיניים

גריאטריה  

טיפול נמרץ ביילוד ובתינוקות  

טיפול נמרץ כללי 

(2)כירורגיה 

כירורגיה פלסטית  

(הפרעות תנועה, MS)נוירולוגיה 

נפרולוגיה ודיאליזה  

(  CFכולל ) ילדים 

אגף מיילדות וגניקולוגיה

כירורגית כלי דם 

מחלקת ניתוחי לב וחזה  

(4)חטיבה פנימית 

פה ולסת

מעבדת שינה

תעודת זהות



מוקדי מצוינות

, ניתוחי לב, קרדיולוגיה

כירורגית כלי דם

, כבד, שד כולל הקרנה

גניקואונקולוגיה, אורולוגיה

מעי לפרוסקופ

כירורגיה אונקולוגית מתקדמת עינייםמרכז קרדיווסקולרי  

מכון הדמיהיחידת כבדגידולי ראש וצוואר

גלאוקומה וקטרקט

,  אנגיורפיה, CT ,US, רנטגןכולל ניתוחיםג.א.א

ממוגרפיה וביופסיות



High-Tech

תוך ניתוחהקרנת שד •

באמצעות רובוטש "ניתוחי עמ•

ג.א.בניתוחי אנווט רובוטי •

תיקוני  )באבי העורקים השתלת תומכנים •

פריצת מפרצת אבי , מפרצת אבי העורקים

(העורקים

של ורידים לניתוחי מעקפיםקציר אנדוסקופי •

(Heartport)ניתוחי לב זעיר פולשניים •

TAVI ,ITRAL CLIP–תיקוני מסתמים בצנתור •
לב מלאכותי•



אקדמיה ומחקר

מסונף לפקולטה לרפואה של הטכניון ולמכון רפפורט למחקר•

הוראת סטודנטים מתבצעת בכל המחלקות•

פ עם מעבדות  "ושת, יחידות בבית החולים/ של מחלקות -מחקר •

במכון רפפורט

מחקר בסיסי וקליני רחב היקף•

.חברות ופעילות בחממות, מיזמי פיתוח והמצאות רשומות20מעל •

:מינויים אקדמיים•

פרופסורים28•

משנה קליניים' פרופ20•

מרצים קליניים18•



מחוז חיפה וגליל מערבי/ מרחב כרמל 

רעיון המרחב

זיקה בין בית חולים אשפוזי לרפואה  •

(שירותי בריאות כללית)קהילתית 

מיטות אשפוז460•

מבוטחים במחוז700,000•



מחוז חיפה וגליל מערבי/ מרחב כרמל 

יתרונות למטופלים

קהילה/ רצף טיפולי בין אשפוז 

:דוגמאות

חולים כרוניים המטופלים במרפאות  •

מחלות , ראומטולוגיה, ריאות)מקצועיות 

מופנים לאשפוז עם  ( כבד, מעי דלקתיות

תכנית טיפול ברורה

מעקב אחרי אשפוז במרפאות עם תכנית  •

מעקב

קשר מובנה בין רופאים מקצועיים לרופאים  •

המטפלים



בבית החוליםסקר חווית מטופל 

"כללית"סקר –הערכה כוללת של בית החולים 
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82.4ממוצע ארצי 



שביעות רצון לפי סקטורים

בהשוואה לבית חולים כאחרים
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פיזיותרפיה מינהל סיעוד רפואה

בית חולים כרמל

רוקחותמעבדה

2019ח כלליים "כלל בתי



סקר לאומי חווית מטופל



סקר חווית מטופל של כללית
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?למה סטאז בכרמל



בכרמל' יתרונות הסטאז

חשיפה מרבית

,  מגוון מחלקות

חשיפה לתחומי 

,  התמחות שונים

קשר עם הקהילה

רים בשנה'סטאז50–כ 

גמישות בתאריך ההתחלה 

'ובבניית תכנית הסטאז

,  ח לא גדול"בי–יחס אישי 

דלת  , אווירה משפחתית

ר  'פתוחה לסטאז



בכרמל' יתרונות הסטאז

במרכז  חודשי אלקטיב 2ניתן לבצע 

.  בקהילה ובבתי חולים אחרים, הרפואי

במרכז הרפואי ניתן לבצע סבב של  

שבועיים טיפול נמרץ וסבב במחלקה  

.הגריאטרית

אחת לחודשיים עם  ימי עיון 

שיחרור מלא מהמחלקה וסדנת 

תקשורת שנתית

ר 'סטאז-התנסות ועצמאות 

כמו  , איכותי עובד באופן עצמאי

תחת פיקוח רופא  , מתמחה

במחלקה



בכרמל' יתרונות הסטאז

רים  'סטאז5שנה נבחרים עד בכל 

מצטיינים  



בכרמל' יתרונות הסטאז

מקיימים את כל הסכמי העבודה

הולכים הביתה אחרי תורנות בסיום העברת משמרת•

יום נוסף אחרי כפל משמרות בסוף שבוע•

עבודה בימי שישי לפי הצורך עם תשלום שעות נוספות•

ר לא נשאר תורן לבד במחלקה'סטאז•

תשלום נסיעות לפי חוק•



בכרמל ובמרחב' יתרונות הסטאז

מספר גדול של מבוטחים  •

חשיפה למגוון רחב של •

תחומים

,  ניתוחים)נפחי פעולות גדולים •

פעילות , אנדוסקופיות

(מרפאתית

כר נרחב למחקרים קליניים•

גמישות בתקני התמחות•

שילוב בין תקני קהילה לתקני  •

בית חולים

אפשרות קליטה במרחב לאחר •

סיום ההתמחות  



הטבות נוספות

בית החולים על בסיס  חניה בחניון •

מקום פנוי

מסובסדות בחדר ארוחות צהריים •

ארוחות לילה לתורנים חינם, האוכל

בראש השנה ובפסחשי לחג •

אין בבית החולים מגורים או מעונות  •

צמוד לבית  גן ילדים פרטי ילדים אך יש 

החולים שנותן הנחה לרופאים



התמחות בכרמל

אפשרות מגוונת לקליטת •

רים מצטיינים  'סטאז

להתמחויות

תכנית התמחות אישית  •

Mentoringתכנית •



2017/18–ברפואה ' משוב הסטאז



2018-סקר שביעות רצון מתמחים 

באיזה מידה אתה מרוצה מההתמחות  

?באופן כללי

71%

21%

14%

8%3%

מרוצה ומרוצה מאוד

מרוצה במידה בינונית

מרוצה במידה מועטה 

או כלל לא

83%

7.7

8.4

2018כרמל 2018ח "כלל בתיה



!תודה


