
 ביה"ח אסותא אשדוד –הנחיית סטודנטים לעבודות גמר ומחקרים 

 

 נשים ומיילדות .1

 קול חריגים-אריה קויפמן: נושאים: גנטיקה, מומים מולדים, ממצאי על’ דר .א

ערן ברזילי: נושאים: אולטרסאונד במיילדות וגינקולוגיה, טרטולוגיה, הריונות ’ דר .ב

 מרובי עוברים

בתיפקוד רצפת האגן, אי ספיקה של הסוגרים, צניחת גיל לוי: נושאים: הפרעות ’ דר .ג

 איברי אגן

 

 רפואה דחופה .2

כל נושא ברפואה דחופה, חדשנות בטיפול בחולה/פצוע במצב  - דברה ווסטד"ר  .א

 קריטי, חינוך 

 שעת חירום, ניהול סיכונים –מרגנית ששון ד"ר  .ב

 יראולטראסאונד, מחלות נשימתיות, ניהול נתיב אוו -דניאל פיטרמן ד"ר  .ג
 של רפואה דחופה, אורתופדיה התפתחות  –אייב ברגר ד"ר  .ד

 כל נושא ברפואה דחופה –מיכאל גלינברג ד"ר  .ה

 רפואה דחופה בשטח –לורן אבישר ד"ר  .ו

 חינוך ברפואה דחופה, טראומה –ברוך ברזן ד"ר  .ז

 טיפול פליאטיבי –טל פתלון ד"ר  .ח

 אשפוז בבית, ממשק בין המלר"ד לבין הקהילה –ברק נהיר ד"ר  .ט

 ממשק בין המלר"ד לבין הקהילה - אלון בראלד"ר  .י

 

 נפרולוגיה .3

יתר לחץ דם, מחלות כליה, גורמי סיכון בגיל צעיר והשפעה על  –פרופ' עדי לייבה  .א

 בסיס-תחלואה מאוחרת, אלקטרוליטים ומאזן חומצה

 

 גסטרואנטרולוגיה .4

, Primary Biliary Cirrhosisשחמת הכבד, כבד שומני,  –ד"ר שמואל חורחה דלגדו  .א

 C, הפטיטיס Bהפטיטיס 

 

 מחלות זיהומיות .5

טרור, -זיהומים בדרכי השתן, זיהומים נרכשים ביחסי מין, ביו –ד"ר טל ברוש  .א

 מגיפות, אפידמיולוגיה, כל נושא אחר בתחום המחלות הזיהומיות.

 

 פיריון .6

 פריון האשה, פריון הגבר –ד"ר שלומי ברק  .א

     

שם  
 המנחה

טלפון  מייל נושא הפרויקט
 נייד

אף אוזן 
 וגרון

ד"ר טל 
 מרום 

 
 

 
 
 
 
 

בילדים:  (AOMדלקת אוזן תיכונה ) .1

הערכת      כאב בילדים לא ורבליים, 
מדדי כאב בזמן מירינגוטומיה, 

CULTURE NEGATIVE VIRAL 
POSITIVE AOM מדדי איכות הטיפול ,

 בחדר מיון. AOM -ב
סגירת נקבים בעור התוף עם  .2

TACOSEAL . 
מאפייני ירידת שמיעה בחולים עם  .3

MYRINGITIS BULLOSA . 
מדדי איכות בהתמחויות כירורגיות  .4

 .21-במאה ה
( ע"ג BIOFILMמנגנוני איכות ביופילם ) .5

 -פרוטזות בשימוש ברפואת אא"ג

talmaro@assuta.co.il 
 
 

 

058-
7941822 
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בשיתוף עם פרופ' דורון שטיינברג 
מביה"ס לרפואה באוניברסיטה 

 העברית, ירושלים. 
 

פרופ' אלי  קרדיולוגיה
 לב

חקר תפקוד טסיות בחולים העוברים  .1
צנתור כלילי ו/או חולים עם תסמונת 
כלילית חריפה, המטופלים במעכבי 

 טסיות שונים.
בדיקת שיעור טסיות "צעירות"  .2

באוכלוסיות שונות של חולים 
קרדיאליים ותרומתן לפרוגנוזה של 

 חולים אלו.  

elil@assuta.co.il 050-
6885490 

הפרעות 
 קצב

ד"ר אבישג 
 לייש פרקש

הערכת תרומת אקו בזמן השתלת  .3
 .קוצבים לשיפור בדלף טריקוספידלי

הערכת פיברוזיס/הצטלקות של עליה  .4
שמאלית ע"י מערכת מיפוי תלת 

 .ובאקו MRI -לעומת מדדים ב ממדית

avishagl@assuta.co.il -053
7678726 

ד"ר מיכאל  אורתופדיה
 דרקסלר

מעקב אחר התרופפות וכאב במשתל  .1

בהחלפת  TRI-LOCKמשמר עצם מסוג 

 מפרק ירך.
 האם מתן חומצת טרנסאקסמית .2

בניתוחי עמוד שדרה מעלה אחוז 
 הזיהומים בפצע הניתוחי.

מערכות ברך סיגמא מול אטיון:  .3
השוואה פוסט אופרטיבית במטופלים 

 שם שתי מערכות הברך.
השוואה בין גישות ניתוחיות לשברי  .4

מחקר בסיסי  -המשטח הטיביאלי
 אנטומי.

הישרדות חולים עם נגע ממאיר  .5
 בצוואר הירך לאחר ניתוח. 

פרמטרים ביומכניים במעבדת הליכה  .6
המשפיעים על תוצאות קליניות לאחר 

 ניתוח החלפת ברך.

Mt.drexler@gmail.com 052-
4262363 

 


