
 

 

  اعمال بطاقه -المركز الطبي للجليل 

                              

 

النمو يترجم على التطور و ، هذابعدة اتجاهات وعدة اصعدة المركز الطبي للجليل يتواجد خالل السنوات االخيرة في تطور دائم وفي نمو كبير

تكنلوجيا المتطورة للمركز. وتخصيص الميزانيات والموارد من قبل وزارتي وادخال ال جديدة وتطوير البنية التحتيةارض الواقع بافتتاح اقسام 

كل البالد،  ضواحياقامة معهد االبحاث الداعم لالبالد للطب في منطقة الجليل، كما ويتم كلية الخامسة في البناء يتم االستمرار في الصحة والمالية، و

   لالنضمام الينا والتطور معنا.هنا نحن ندعوكم  هذا يدفع بالتطور قدما ولزيادة التخصص والمهنية، ومن

     

سرير عالجي،  066الف مواطن، ويحتوي على  066المركز الطبي للجليل قائم في اطراف مدينة نهاريا، ويخدم ما يقارب   -بطاقة تعريف 

، توفير لجليلة المركز الطبي لان رؤي متطوع. 066مستخدم وما يقارب  0066ويعتبر اكبر مشغل في منطقة الجليل الغربي حيث يعمل به 

 انسان". ركيز على حسن المعاملة على اسا ان "االنسان لإلنسانلسكان المنطقة بمهنية عالية، مع الت لصحية الخدمات ا

مختلفة وثانيا اقامة كلية المركز الطبي للجليل، ونقله الى المرحلة الحديثة هما اوال دعم المؤسسات والوزارات الحكومية ال عامالن اساسيان في نمو

 الطب في الجليل. 

المركز الطبي للجليل في خضم مسيرة التطور والنمو، بما في ذلك افتتاح أقسام ومنح خدمات جديدة مثل قسم جراحة الكبد والمرارة  -رافعة التطور 

، إضافة لجراحة المخ واألعصابقسم و،  MRI ةلتصوير االشع معهدو، في جراحة العمود الفقري ، اقامة قسم اضافي لجراحة العظام متخصص

،  IVF   الخارجي لإلخصابووحدة  الثديمعهد جديد لصحة وقسم الطب الباطني ، و قسم األنف والحنجرة والرقبة الى وحدة جراحة الرأس و

 ة عالج كف اليد والكتف.  قسطرة الدماغ ووحدة عالج الفم والفكين ووحداضافة الى وحدة  مريضا 06الذي يضم وقسم جديد للتأهيل و

ة لذلك فان المركز في خضم مسيرة التحسن والتطوير وبناء مباني جديدة ومتعددة، حيث تم إضاف

افتتاح قسم الطوارئ والذي هو والول مرة في البالد محصن من االسلحة  0600في العام 

الكيماوية، وقد تم ايضا في مقت سابق االنتهاء من بناء القسم االول من قسم صحة المرأة والذي 

الوالدات حديثا، ووحدة االولتراساوند ووحدة ما قبل  jرفة الوالدة، جناحين لالمهاغ 00يشمل 

، وفي هذه المرحلة ليس هناك اي مركز طبي رسمي في البالد يمر في مسيرة N.S.Tالوالدة 

 النمو والتطوير والتطور كما المركز الطبي للجليل.  

  

 

 

رة ونشاط كلية الطب الخامسة في البالد والموجودة في الجليل، هو المركز الطبي للجليل، حيث ان المركز الطبي االساسي في مسي – -كلية الطبي 

 . % من طالب الطب في كلية الطب يدرسون ويتدربون في التدريب الميداني في المركز الطبي للجليل 06ان 

اخذ في التطور والنمو، وفي كل حث في المركز الطبي للجليل ، حيث ان مجال البقسم جديد للمختبرات بمساحة الف م.م وسيتم قريبا البدء ببناء 

ركز، االخصائيين في الم لألطباء دكمساع ليعمهم ، جزء منطالب يدرسون مجال الطب 06طبيب متدرب و  06لحظة يتواجد في المركز الطبي 

  خاصة في واجهة البحث في البالد. والنمو والتطور رار ماالستهذه الحقائق تلزمنا 

 

ل، حيث ان امكانيات السكن متعددة، وهناك تخفيضات ان جودة الحياة في الجليل الغربي تعد من بين أعلى المعدالت في اسرائي - دة الحياة جو

 وامكانيات التعليم مختلفة، لذا نرى ان كل هذا هي اسباب كافية للقدوم واالنضمام الينا. وميزات ضريبية مختلفة، 

وتمنح االطباء هبات وقعة تمنح األطباء سكان الضواحي افضلية واولوية خاصة المتخصصين في التخصصات المطلوبة، ان االتفاقية االخيرة الم

ليل دون الحاجة لالستمرار بااللتزام بالتزامات مالية كبيرة، فلدينا ومعنا انتم تكونوا مميزون، ومعكم يتم بناء مستقبل المركز الطبي للجمالية ومنح 

الجليل ومستقبل الصحة الجماهيرية في الجليل، فالمركز الطبي للجليل هو ارض خصبة لتبدؤوا وتؤسسوا نجاحاتكم، من هنا وكلية الطب في 

 ندعوكم لالنضمام الينا. 

 

  


