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 אוניברסיטת בן גוריון להנחיית סטודנטים לרפואה, רשימת מנחים לפרויקטים מוצעים מבית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד

       

 דרגה אקדמית נושא הפרויקט שם המנחה 
אוניברסיטת בן )

באר , גוריון
 (שבע

תפקיד בבית 
החולים אסותא 

 אשדוד

 טלפון נייד מייל

  ר טל מרום"ד 1
 
 

 
 
 
 
 

הערכת      : בילדים (AOM)דלקת אוזן תיכונה  .1

מדדי כאב בזמן , כאב בילדים לא ורבליים
 CULTURE NEGATIVE VIRAL, מירינגוטומיה

POSITIVE AOM ,מדדי איכות הטיפול ב- AOM 

 .בחדר מיון
 . TACOSEALסגירת נקבים בעור התוף עם  .0
 MYRINGITISמאפייני ירידת שמיעה בחולים עם  .4

BULLOSA . 
 .01-מדדי איכות בהתמחויות כירורגיות במאה ה .3
ג פרוטזות "ע( BIOFILM)מנגנוני איכות ביופילם  .3

דורון ' בשיתוף עם פרופ -ג"בשימוש ברפואת אא
ס לרפואה באוניברסיטה "שטיינברג מביה

 . ירושלים, העברית
 

 מרצה בכיר
 
 
 

 -ג"סגן מנהל מחלקת אא
 ניתוחי ראש צוואר

 
 

talmaro@assuta.co.il 
 
 

 

238-7931800 
 
 
 

חקר תפקוד טסיות בחולים העוברים צנתור כלילי  .1 אלי לב' פרופ 2
המטופלים , או חולים עם תסמונת כלילית חריפה/ו

 .טסיות שונים במעכבי
באוכלוסיות שונות " צעירות"בדיקת שיעור טסיות  .0

של חולים קרדיאליים ותרומתן לפרוגנוזה של 
 .  חולים אלו

 elil@assuta.co.il 050-6885490 מנהל מערך הקרדיולוגיה המנייןמן ' פרופ

ר אבישג לייש "ד 2
 פרקש

הערכת תרומת אקו בזמן השתלת קוצבים לשיפור  .4
 .טריקוספידליבדלף 

י "הצטלקות של עליה שמאלית ע/הערכת פיברוזיס .3

 MRI -לעומת מדדים ב ממדיתמערכת מיפוי תלת 
 .ובאקו

   מרצה
עומדת לקבל מינוי של )

 (מרצה בכירה

מנהלת יחידת 
אלקטרופיזיולוגיה וקוצבי 

 לב

avishagl@assuta.co.il 234-7778707 

mailto:talmaro@assuta.co.il


                      ,Assuta Ashdod Medical Center      ,                                                                                                                            אסותא אשדודבית החולים האוניברסיטאי 
                                                                                                                            .Ben-Gurion University Of The Negev                                .                                                                                                                            גוריון-אוניברסיטת בן

                   Ha-Refu'a st.7, Ashdod, Israel                                               אשדוד                                                                                                                        , 7הרפואה 
                                   TEL- 072-3398942                                                                                                                                                                       270-4498930 -'טל

                                                                                                                                                                                                                                            FAX- 072-3398945 270-4498933 -פקס
www.assutaashdod.co.il 

ר מיכאל "ד 3
 דרקסלר

מעקב אחר התרופפות וכאב במשתל משמר עצם  .1

 .בהחלפת מפרק ירך TRI-LOCKמסוג 
האם מתן חומצת טרנסאקסמית בניתוחי עמוד  .0

 .שדרה מעלה אחוז הזיהומים בפצע הניתוחי
השוואה פוסט : מערכות ברך סיגמא מול אטיון .3

 .אופרטיבית במטופלים שם שתי מערכות הברך
השוואה בין גישות ניתוחיות לשברי המשטח  .3

 .מחקר בסיסי אנטומי -הטיביאלי
הישרדות חולים עם נגע ממאיר בצוואר הירך  .3

 . לאחר ניתוח
פרמטרים ביומכניים במעבדת הליכה המשפיעים  .6

 .על תוצאות קליניות לאחר ניתוח החלפת ברך

 Mt.drexler@gmail.com 230-3070474 מנהל מחלקת אורתופדיה בכיר מרצה

       

       

 


