ADRIANA
ALNASHI
L ä k a r e
PROFIL

ARBETSLIVSERFARENHET

Som Alumni från Medical University of
Silesia, söker jag nu arbete som
underläkare där jag kan utmanas och
bredda mina kunskaper i medicin.

Botkyrka Kommun, Underläkare
Juni 2020 – Nuvarande
Anamnestagning, remittering av patienter för specialistvård, behandling
av remitterade patienter, Journalföring, behandlingsplaner samt återbesök
för vidare behandling, undervisning av patienter beträffande hälsa och
motion et cetera

Jag har mer än fem års
arbetslivserfarenhet från hälsovården
som både underläkare, sjuksköterska
och undersköterska i Sverige och
utomlands. Jag har stor erfarenhet och
kunskap i olika krävande och stressiga
situationer och är nu redo att ta mig
an nya utmaningar! Längre ner kan ni
läsa mer om mig, mina erfarenheter
och vem jag är som person i mitt CV
och Personliga brev.
Vänliga hälsningar,

Adriana Alnashi
KONTAKT
Tel:
+46 736 92 89 43
LinkedIn
Adriana Alnashi

Riddarens Vårdcentral, Underläkare
Oktober 2019 – April 2020
Utredning och behandling av patienter, ordination av provtagning,
undersökning, uppföljning av resultat för åtgärd, läkemedelsordination,
behandling av patienter med akuta symptom på snabbklinik, et cetera
Sortland Kommun Norge, Sjuksköterska
Juni 2018 – September 2018
Hantering av medicinskt schema, provtagning, såromläggning,
blodtrycksmätning, byte av stomipåse, hantering av medicinsk utrustning,
vård av Diabetespatienter et cetera
Silesia Hospital Emergency Department, Praktikant/Underläkare
Januari 2018 – April 2018
Ronder med avdelningsansvarig läkare på akutmottagning, undersökning
samt övervakning av patienter på intensivvård, läkemedelsordination,
remittering av patienter till primärvårdsgivare eller specialistvård et cetera

EMAIL:
Alnashi.a@hotmail.com

HOBBYS
Fotboll och Idrott
Andra världskriget
Skönhet och mode

Språk
Svenska - Flytande
Engelska - Flytande
Arabiska - Flytande

UTBILDNING
Medical University of Silesia, Läkarlinjen
September 2015 – Juli 2019
Farmakologi, Mikrobiologi, Patomorfologi, Dermatologi, et cetera
Jessenius Faculty of Medicine, Läkarlinjen
September 2011 – Juli 2014
Anatomi, Histologi, Fysiologi, et cetera
McDaniel Pre-Medical College, Pre-medical Utbildning
September 2008 – Juli 2009

Biokemi, Medicinsk engelska, latin et cetera

Jensen Gymnasium Norra, Naturvetenskapliga programmet
September 2004 – Juni 2007
Biologi, Matematik, Fysik et cetera

FÄRDIGHETER
Kunskaper inom olika journalsystem, eg: TakeCare och LifeCare.
Bedöma och planera behandlingsplaner.
Remittering av patienter.
Organisera arbetsbelastningar.
Patientkonsultationer.

