הקריה הרפואית לבריאות האדם  -רמב"ם ,חיפה
המערך לכירורגיה כללית
המערך לכירורגיה כללית במרכז הרפואי רמב"ם מזמין מתמחים/ות צעירים להצטרף לשורותיו.
המערך הוא פרי איחוד המחלקות הכירורגיות במרכז הרפואי ובו מדורים המקיימים שיגרה יומית עצמאית מבחינה קלינית אך
שותפים לכול הפעילות הכללית של המערך.
אלה כוללים -
כירורגיה של הכבד ודרכי המרה
כירורגיה אנדוקרינית
כירורגיה של הקולון והרקטום ומחלות מעי דלקתיות
כירורגיה בריאטרית ולפרוסקופית
כירורגיה דחופה וטראומה
כירורגיה ובריאות השד
כירורגיה אונקולוגית
המתמחים במערך סובבים אחת לארבעה חודשים בין המדורים השונים ונחשפים למגוון המחלות המטופלות בהם באופן ייחודי.
במיון נחשפים המתמחים לפעילות ענפה בכירורגיה דחופה וטראומה .מרכז הטראומה של המרכז הרפואי הוא מהפעילים בארץ.
המתמחים נחשפים למגוון רחב של חבולים במנגנונים שונים .המתמחה משתתף בפעילויות אקדמית במסגרת האגף הכירורגי
(טראומה ,הרצאות למתמחים ,תמותה ותחלואה) ובמערך במסגרת ישיבות קליניות (הצגות מקרים ,ישיבות אונקולוגיה ,ישיבות
גסטרו ,ישיבות כבד ,ישיבת מחלות שד ,ישיבות רנטגן ,סמינר מחלקתי שבועי ועוד).
במהלך התמחותו נחשף המתמחה לתחומים נוספים בכירורגיה הקשורים קשר הדוק לפעילות במערך -כירורגיה של החזה,
כירורגיה של הילד וטיפול נמרץ כירורגי .כול המתמחים משתתפים בפעילות ארצית ,בכנסים בארץ ובחו"ל ושותפים בפעילות
מחקרית קלינית ואחרת.
למערך מעבדת מחקר .את המעבדה מנהלת חוקרת במשרה מלאה ומתמחים המעוניינים בביצוע עבודות מחקר במדעים
בסיסיים רשאים לקיים שיגרת מחקר גם במהלך עבודה קלינית .עבודות בתחום המחקר הקליני מלוות עי' מתאמת מחקר קליני
מחלקתית .עבודות בשפה האנגלית עוברות עריכה לשונית עי' עורכת לשונית של המערך .המתמחה יכול להצטרף לאחת מיני
המעבדות הרבות בפקולטה לרפואה הממוקמת במרחק הליכה מהמרכז הרפואי .פעילות שכזו מבורכת וחשובה למתמחה
ולמערך כאחד.
המערך לכי רורגיה כללית במרכז הרפואי רמב" ם מציע מגוון רחב של התמחויות על וקשרים עם מרכזים בחו"ל .למתמחים
המצטיינים מוצעת תוכנית התמחות והכשרה עם בניית עתיד ואופק תעסוקתי בהתאם להכשרתם.
במערך מוקמת בימים אלה תוכנית התמחות לבוגרים מחו" ל המגיעים לפרקי התמחות של חמש שנים ומצטרפים לצוותי
המדורים כרופאים מין המניין .עוד במערך ,משתלמים ממדינות זרות המגיעים לתקופות קצרות יותר (כעת במערך משתלמים
מנפאל ,מולדובה והרשות הפלשתינאית).
תחומים כירורגיים נוספים יתווספו לפעילות המערך בקרוב וטכנולוגיות עתירות מדע כרובוטיקה ( מיושמת כיום באורולוגיה
וגניקולוגיה) תוכנסנה בעתיד הקרוב לשרות במערך והמתמחה הצעיר יהיה שותף פעיל ביישומן.
לבוחרים בהתמחות במערך לכירורגיה כללית במרכז הרפואי רמב" ם צפויה חוויה אקדמית ומקצועית.
המעוניינים להיפגש ,להצטרף לפעילות לצורך הכרה והערכה והמתענייני ם יכולים לפנות למר איציק עשת ,אמרכל המערך
בדוא"ל  i_eshet@rambam.health.gov.ilאו ישירות לדר' מיכל מקל ,יו"ר וועדת הקבלה של המערך ,בדוא"ל
.m_mekel@rambam.health.gov.il

