למה התמחות במרכז הרפואי פדה ,פוריה ?
›המרכז הרפואי מאפשר התמחות ב 17-מקצועות להתמחות במקצועות בסיס והתמחויות על.
›המרכז הרפואי מאפשר בניית תוכנית התמחות מלאה ,כולל שילוב רוטציות במרכזים אחרים ,כדי
לאפשר למתמחה ,חשיפה והתנסות רחבה ,בהכשרתו.
›המרכז הרפואי שוקד על לימוד והכשרה במשך ההתמחות ולקראת בחינות שלב א' ושלב ב' ,כולל
השתתפות במימון קורסי הכנה למבחני שלב.
›המרכז הרפואי ,המסונף לפקולטה לרפואה בגליל ,מאפשר שילוב המתמחה בהוראת
הסטודנטים ,וקידום אקדמי בפקולטה כחלק מסגל ההוראה.
›המרכז הרפואי מעודד עיסוק במחקר במהלך ההתמחות ,בהנחיית מנהלת המחקר של המרכז
הרפואי ,וביצוע מחקרים במעבדות במחקר ,כולל הנחייה במדעי יסוד.
›למתמחים מצטיינים ,ניתנת מלגה להשתלמות בחו"ל (עד  3מלגות לשנה)
›מתמחים מובילים ,זוכים לתוכנית מצוינות ,הכוללת מימון התמחות על בתקן המרכז הרפואי,
במרכז רפואי אחר ,ומחויבות להמשך העסקה כרופא בכיר.
›למתמחה ,אפשרויות מגורים באזור המרכז הרפואי ,באיכות חיים גבוהה ,עם מערכת חינוך
מובילה ,במחירים נוחים.
לשאלות ולמידע נוסף – ניתן ליצור קשר עם ד"ר ארז און ,מנהל המרכז הרפואי ,
דוא"ל eonn@pmc.gov.il :
למידע נוסף www.poria.health.gov.il :
מרכז רפואי פדה-פוריה

מצוינות רפואית בגישה אישית
להיות רופא במרכז הרפואי פדה-פוריה

סטודנט יקר ,סטאז'ר יקר,
אנו מזמינים אותך להצטרף למשפחת המרכז הרפואי פדה-פוריה ,כרופא/ה .להתחיל בסטאז' ,להמשיך
כמתמחה ולהתפתח כרופא/ה בכיר/ה בתחום הקליני ,האקדמי והמחקרי.
בעשור האחרון מוביל המרכז הרפואי מהפכה של ממש ,אשר באה לידי ביטוי בתנופת בניה ופיתוח התורמת
לצמצום הפערים בבריאות בין הפריפריה למרכז הארץ .זאת ,הודות להוספת שירותי רפואה חדשים
ומתקדמים ,בניית מחלקה לרפואה דחופה מודרנית ומרווחת ,בניית אגף לאם ולילוד בתנאי אשפוז מעולים,
הקמת מערך ניתוחי לב ,תוספת חדרי ניתוח ומכון דיאליזה חדשים ,הקמת מחלקות טיפול נמרץ ילדים וטיפול
נמרץ כללי ובקרוב ,הקמת מרכז שיקום לצפון.
המרכז הרפואי פדה פוריה ,מוסמך לאיכות ובטיחות על ידי ארגון ה)JCI) Joint Commission International-
כמרכז רפואי אקדמי והוא מהמרכזים הרפואיים המובילים בישראל במדדי האיכות הלאומיים.
מוקדי מצוינות של המרכז הרפואי הוקמו ונבנו כדי לתת מענה מקצועי ואיכותי לתושבי הצפון כולו ,מערך הלב
וכלי דם ,המערך לאם ולילוד טיפול נמרץ לילודים ופגיה .פגיית המרכז הרפואי מדורגת במקומות הראשונים
בארץ .מחלקה לכירורגיית פה ולסתות שהיא מרכז על אזורי לטיפול כולל במחלות הפה ,כולל ניתוחים
מורכבים לטפול בגדולים ,שחזור הרקמות ופעולות אנדוסקופיות במפרקים ובבלוטות הרוק .מחלקה לרפואה
דחופה ,מיון למבוגרים ולילדים בסטנדרט מקצועי גבוה ,ושרות אדיב ומהיר הזוכה לציונים גבוהים בסקרי
שביעות רצון שעורך משרד הבריאות בקרב מאות מטופלים.
מצוינות אקדמית ומחקרית  -מרכז רפואי אוניברסיטאי
המרכז הרפואי פדה פוריה ,משקיע רבות בטיפוח הדור הבא ברפואה ומשמש כמרכז הוראה ומחקר המסונף
לפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת בר אילן ,בגליל .במסגרת זו ,המרכז הרפואי מכשיר
סטודנטים לרפואה ,לסיעוד ולמקצועות פרא-רפואיים ומשקיע משאבים רבים בטיפוח המחקר הקליני במכון
המחקר ובמעבדות המתקדמות הפועלות בו.
מצוינות בטיפול בשיתוף המרכזים הרפואיים המובילים בישראל
המרכז הרפואי פועל ללא הרף ,כדי להעניק לתושבי הצפון שירותי רפואה בסטנדרטים הגבוהים המיושמים
במרכזים הרפואיים במרכז הארץ במטרה לחסוך מהם את הקשיים הפיזיים והכלכליים הכרוכים בנסיעה
למרכז ,לשם קבלת טיפול רפואי איכותי.
לשם כך ,המרכז הרפואי פדה פוריה משקיע משאבים רבים ביצירת קשרים מקצועיים עם מומחי רפואה בעלי
שם עולמי ובייזום שיתופי פעולה עם מרכזים רפואיים מובילים ,ביניהם המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,בית החולים
הדסה ,והקריה הרפואית רמב"ם.

מרכז שיקום לצפון  -צעד משנה חיים
"מרכז שיקום לצפון" יעניק לתושבי הצפון וביניהם ילדים ,בני נוער ,חיילים ,מבוגרים וקשישים את
כל שירותי השיקום המתקדמים להם הם זקוקים מבלי שייאלצו להעתיק את חייהם למרכז הארץ.
הקמת מרכז שיקום לצפון תתרום משמעותית לאיכות החיים של המטופלים ותוביל להפחתה בשיעורי
התחלואה והתמותה בקרב תושבי הצפון.
סטודנט\ית ,סטאז'ר\ית ,רופא\ה
אני מזמין אותך להצטרף אלינו להיות חלק ממשפחת המרכז הרפואי פדה-פוריה ויחד לבנות את דור
העתיד שלנו .בעזרתך נוכל לטפח ולפתח את המשאב העיקרי העומד לרשותנו ,והוא שדרת הרופאים
והרופאות של המרכז הרפואי.
שלך,
ד’’ר ארז און,
מנהל המרכז הרפואי פדה ,פוריה
למה סטאז' במרכז הרפואי פדה-פוריה
›המרכז הרפואי מאפשר לסטאז'רים התנסות רחבה
ורכישת ניסיון ועצמאות בהכשרתם להיות רופאים.
›הסטאז'רים זוכים ליחס אישי ולליווי צמוד של האחראית
על הסטאז' ,תוך התאמת תוכנית אישית לכל סטאז'ר.
ייחודו של מסלול הסטאז' במרכז הרפואי פדה ,פוריה,
הינו בשילוב מחלקות נוספות ומגוונות בנוסף לסבבים
הרגילים ,ביניהן קרדיולוגיה ,גריאטריה ודיאליזה .זאת
ועוד ,לרווחתם ,רשאים הסטאז'רים לבצע תורנויות
נוספות ,בנוסף לארבע החודשיות.
›הנהלת המרכז הרפואי והסגל הבכיר מחוייבים ללמד
את הסטאז'רים ולהכשירם; במהלך העבודה היומית,
בתורנויות ,בהרצאות ההעשרה השבועיות המיועדות
לסטאז'רים ,במפגשי צוות ובפגישות לימוד תוך ובין
מחלקתיות .לימוד מקצועי באווירה נעימה ,תוך שיתוף
הסאטז'ר בעשייה ,בקבלת ההחלטות ובטיפול השוטף.
בנוסף לאלו ,אנחנו מעודדים זמן פנוי למטרת מחקר
ופעילות אקדמית בשני ימי ספריה חודשיים.
›סטאז'רים מובילים ,יזכו כבר במהלך הסטאז' לתוכנית מצוינות הכוללת התנסויות במחלקות בבתי-
חולים בחו״ל ומסלולי התמחות אטרקטיביים .סטאז'רים מצטיינים יתוגמלו בטקס חגיגי ובהערכת
ההנהלה הבכירה של המרכז הרפואי.
›מעבר לכל היתרונות הקליניים והאקדמיים ,נציין גם שמגורים באזור המרכז הרפואי מזכים את
הסטאז'רים ואת בני משפחתם באיכות חיים יוצאת דופן ,בסביבה קהילתית וחמה באחד האיזורים
היפים בארץ.
לשאלות ומידע נוסף:
ד"ר דלית פורת בן עמי ,דוא"ל DPorat@pmc.gov.il :

