
 

 

 לכבוד

 מכשור  רפואי -מתמחים  

 מכללת אשקלון –ביה"ס  להנדסאים 

 

 שלום  רב ,

 תנאי קבלת מתמחיםהנדון ;   

 להלן תנאי הקבלה והעבודה של מתמחי מכשור רפואי ;

מחייבים נשיאת תגי קרינה . תגי  קרינה יוכנו  ע"י  צנתורים , איזוטופים, חדרי ניתוח וקוצבים .התמחויות ב; 1

 הרפואי . המרכז 

 צנתורים , איזוטופים, חדרי ניתוח וקוצבים..נשים  הרות  אינן  יכולות  לבצע  התמחות  בתחומים  הבאים ; 2

.על  המתמחים  לעמוד  בכללים  ובנהלים  של  המרכז  הרפואי  בו  הם  משובצים  ויועברו  אליהם  ביום  3

הלי  המרכז  הרפואי  תופסק  התמחותו  מידית . הקליטה . כולל שעות נוכחות . מתמחה  שלא  יעמוד  בנ

המתמחים  מחויבים  להעביר  כרטיס  שעון  נוכחות  בכניסה  וביציאה  מהמרכז  הרפואי . על  כל  אחראי  

 מחלקה  לחתום  בסוף  חודש  על  שעות  העבודה  של  כל  מתמחה .

נגזרים  מאופי  העבודה  והעיסוק . מובהר  בזאת  ישנם  תנאי  עבודה  שונים  ה.לכל  מחלקה  במרכז  הרפואי  4

 כי  יתכנו  דרישות  שונות  בכל  מחלקה / התמחות .

.חובתו  של  המתמחה  להוכיח  רצון  ללמוד  ולעמוד  בדרישות  המשמעת  ובדרישות  המקצועיות  במהלך  5

ת  שלילית  בתום  ההתמחות  ההתנסות . אי עמידה  בדרישות  המוגדרות  יכולה  להביא  למתן  חוות  דע

  ובמקרים  מסוימים  אף  להפסקת  ההתמחות  לאלתר . 

.כל  היעדרות  מחייבת  הודעה  מראש  . היעדרות  ממושכת  שאינה  מוצדקת  עלולה  להוביל  להפסקת  6

לשם  ההתמחות . היעדרות  ממושכת  מוצדקת  לגרום  להארכת  תקופת  ההתמחות  מעבר  לזמן  המוגדר  , 

 השלמת  חומר .

  חופשות כמקובל .                                                            –שבת  וחגי  ישראל  –חופשות .7

          חופשה –חוה"מ פסח       

   דהיינו  כפי  שמקובל  במחלקה בה מבוצעת  ההתמחות . –כמנהג המקום  –בערב חג       

 



 עליכם  ליידע  את  האחראי  בתחום  ההתמחות  בו  הנכם  משובצים .יום חופש.  –ימי בחינה       

 .הטבלה  הבאה  מציינת  את  שעות  הנוכחות  והאחראי  בכל  תחום ;8

שעות נוכחות ושם  התמחות  
 אחראי 

שעות נוכחות ושם  התמחות  
 אחראי

 08.00-14.30אילנית  EEG 9 09.00-13.00לינדה  אק"ג וארומטריה 1

 08.00-14.30עינת  תפקודי ריאה  10 08.00-15.00שלומית  אקו לב 2

 06.30-12.30אלה  דיאליזה 11 08.00-16.00דגנית  צנתורים 3

צפיפות עצם  12 08.00-16.00סיגלית  איזוטופים 4
 וארגומטריה

 08.00-15.00עליזה 

 08.00-15.00עופרה  עיניים 13 08.00-16.00שרה  נשים 5

הנשמה הרדמה  6
 וח"נ

 08.00-14.00סיוון  גסטרו 14 07.00-15.00יעקב 

 08.00-15.00ויקה  קוצבים  15 08.00-13.00קורינה  פגיה  7

    08.00-15.00שרית  כלי דם 8

 

 

 

 בברכת  הצלחה ,

 

 יונית כהן

  מנהלת  ביה"ס  להנדסאים

 

  


