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רשימת מנחים לפרויקטים מוצעים ממרא"ב להנחיית סטודנטים לרפואה
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ד"ר אורי זילברמן .4

הערכה המודינמית לא פולשנית בחולי סוכרת
חולים מונשמים במחלקה פנימית
.שינויים המודינמיים בקצב הלב בחולים עם יל"ד עמיד
שינויים המודינמיים בחולים עם אס"ל סיסטולית
אפידמיולוגיה של דלקת אלכוהולית חריפה של הכבד
גורמי הסיכון לאשפוזים חוזרים בשל דלקת ריאות
מאפייני חולים שאושפזו ביחידה לטיפול נמרץ כללי בגלל
סיבות שלא קשורות לטראומה או כירורגיה
אבחנה של חמצת קיטותית בגלל סוכרת ניעורים
שגילם מעל  88שנים
חום מסיבה עלומה במאה ה 24 -האם יש שינוי באתיולוגיה
תגובת הנפיחות המושרית ע"י זריקה תוך עורית של סרום
אוטולוגי באורטיקריה כרונית אידיופתית עמידה
שכיחות מחלות אוטואימוניות באוכלוסייה עם  IgEנמוך
תאי האנדותל הקדמוניים אגרגטים מורכבים וטסיות
ובזופילים ומשלים באורטיקריה כרונית אידיופטית
טיפול בהפטיטיס  Cבאוכלוסיות יחודיות
- FUOחום מסיבה לא ידועה במאה ה24-
כבד שומני ומשק הברזל
קלוסטרידיום דיפיצילה בבית חולים.
אפידמיולוגיה וטיפול במחלת כבד אלכוהולית ,בבית החולים
סוגיות בפוריות האישה
השפעת ליצנות רפואית על נשים בטיפולי פוריות
מטופלי שבץ מוחי
טרשת נפוצה
 EEGכגורם מנבא למהלך המחלה באפילפסיה
השפעת תרופות סדטביות במטופלים עם מחלות כרוניות
מולדות

דרגה אקדמית
(אב"ג)
מרצה

תפקיד במרא"ב

מייל

טלפון נייד

מנהל פנימית א

yaakovk1@bmc.gov.il

863-8687667

מרצה

מנהל פנימית ב

josephm@bmc.gov.il

863-8687787

מנהל פנימית ג

elima@bmc.gov.il

863-8687886

מרצה בכיר

doronz@bmc.gov.il

863-8687778

פרופ' חבר

מנהל פנימית ד

shevachf@bmc.gov.il

863-8687772

פרופ' מן המנין

מנהל פוריות IVF

863-8687774

מרצה בכיר

מנהל נוירולוגיה

ronm@bmc.gov.il

87-6876237

מרצה

מנהל מרפאת
שיניים לילדים

uriz@bmc.gov.il
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השפעת תסמונות מולדות על התפתחות האמאיל והדנטין של
שיניים נשירות וקבועות
מחקר באיידס
חיסונים
 , IBDמחלות כבד
תזונה במסגרת הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול ,מסוג
functional gastrointestinal disorders
גישה לא תרופתית לשלוט בתסמיני דיאטה נטולת גלוטן או על
ידי דיאטה מסוג . low fodmap
סוגיות בהמטולוגיית ילדים
השמנת יתר
מחלות כלי דם כתוצאה מהשמנת יתר
יצירת אטרוסקלרוזיס והסתיידויות במודל ניסוי
השפעות קרינה בחדר צנתור
הבסיס המולקולרי/גנטי של סוכרת התלויה בכלכלה במודל
ניסוי
הבסיס המולקולרי/גנטי של יתר לחץ דם התלוי במלח במודל
ניסוי
הקשר בין יניקה למחלות ריאה בילדים
הקשר בין אנמיה ותזונה בילדים
הערכת צורת בחירת תזונה בתינוקות
צריכת משקאות מוגזים ואשפוז – כולל בדיקת רופא שיניים
לעששת
השמנת יתר
מחלות כלי דם כתוצאה מהשמנת יתר
 Deviceלסגירת בקעים בבטן
תוצאות ניתוחי רפרקציה בעיניים והגורמים המשפיעים עליהם

8

פרופ' שלמה מעיין

9

ד"ר שמואל דלגדו

11

ד"ר שרגא אבינר



11

פרופ' בוריס יופה

12

ד"ר עזריאל
אושורוב
פרופ' יורם יגיל
פרופ' חנה יגיל







14

פרופ' חיים ביבי






15

פרופ' בוריס יופה

16

פרופ' איגור
קייזרמן






.3
.7




13



פרופ' חבר
מרצה בכיר

מרצה
פרופ' חבר

מנהל המערך
הזיהומי
מנהל המכון
הגסטרואנטרולוג
י

מחלקת ילדים,
מנהל אשפוז יום
מנהל המחלקה
הכירורגית

shlomom@bmc.gov.il

863-8687766

shmueld@bmc.gov.il

863-8687788

aviners@bmc.gov.il

863-8687484

רופא בכיר ,מערך
קרדיולוגי

borisy@bmc.gov.il

863-8687668

פרופ' מן המניין
פרופ' מן המניין

מנהל המערך
הנפרולוגי מנהלת
דה

labmomed@bgu.ac.il

87-6876776

פרופ' חבר

מנהל מחלקת
ילדים

haimb@bmc.gov.il

863-8687668

פרופ' חבר

מנהל מחלקת
כירורגיה

borisy@bmc.gov.il

863-8687668

פרופ' מן המניין

מנהל יחידת
קרנית -מחלקת
עיניים

ork@bmc.gov.il

863-8687774
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פרופ' עמוס כץ



18

פרופ' אייל ענתבי



מנבאים להצלחת אבלציה לריפוי פרפור פרוזדורים ע"י בידוד
ורידי הריאה באמצעות בלון הקפאה
תפקוד לב האם במהלך הריונות תקינים ולא תקינים

19

ד"ר שומלינסקי
דמיטרי
דר' נעם אסנה





21

דר' אהוד אטון




22

דר' רונן דבי



אנדו-אורולוגיה
שיטות פיזיקליות וכימיות באורולוגיה
בדיקת פלורה חיידקית של חולים המטופלים כאן בכימוטרפיה,
לפני ,במהלך הטיפולים ואחריהם על מנת להציע טיפול
אנטיביוטי פרופילקטי
התפלגות מחלת סרקומה מסוג קפושי (קלאסי) בדרום ישראל
שיפור תפקוד וטווח כתף באמצעות הפעלה מוקדמת לאחר
השתלת קוצב או דפיברילטור
שינוי בתבנית הליכה לאחר ניתוחי החלפות פרקים (ברך וירך)

23

פרופ' אסתר כהנא

21

עבודת מחקר המבוססות על הרישום הארצי של CJD
 בירור אפידמיולוגי :האם יש עדות להדבקה ב CJD-על ידי
המוקד התורשתי של ילדי לוב בE200K-
 בדיקת סימנים קליניים
 בדיקה חוזרת ,האם יש ב CJD -אנטיסיפיישן ()Anticipation
Penetrance 

פרופ' מן המניין,

מנהל מערך הלב

amosk@bmc.gov.il

87-6876878

פרופ' מן המניין

מנהל מערך
מיילדותי
ס.מנהל מחלקת
אורולוגיה

eyala@bmc.gov.il

863-8687736

dmitrys@bmc.gov.il

863-8687846

מנהל מכון
אונקולוגי

noama@bmc.gov.il

863-8687733

מחלקה
אורתופדית
מנהל מחלקה
אורתופדית
מחלקה
נוירולוגית

ehuda@bmc.gov.il

863-8687822

ronend@bmc.gov.il

863-8687632

esterk@bmc.gov.il

867-7377777

מרצה בכיר
מרצה בכיר

מרא"ב – מרכז רפואי אוניברסיטאי ברזילי; א"ע – אוניברסיטה עברית ,ירושלים; אב"ג – אוניברסיטת בן גוריון ,באר שבע

