מחלקה

נושא/תחום המחקר

הנהלה רפואית

מינהל רפואי ומדיניות בריאות ,איכות

גנטיקה רפואית
מעבדה פרמקוגנטית

מוטציות וגנים חדשים ,קורלצית גנוטיפ
פנוטיפ
פרמקוגנטיקה

מעבדה מיקרוביולוגית

מקרוביום ,מקרוביולוגיה קלינית,

חוקר ראשי
ד"ר אורנה טל
פרופ' אורית רייש
ד"ר עדינה בר חיים ,ד"ר רלי פורר
ד"ר לזרוביץ ציליה

אפידמיולוגיה של חיידקים  ,מנגנוני
יציבות לאנטיביוטיקה
( ,)MRSA,VRE,CREהדרכת רופאים
למדעי יסוד ,לגיונלה .
אלרגיה ואימונולוגיה

Cellular Mechaisms of
Desensitization during Oral
Immunotherapy
Lipopolysaccharide-mediated
induction and maintenance of
immune tolerance

ד"ר מייקל גולדברג

יחידה לאנדוסקופיה
גינקולוגית – מחלקת נשים
כירורגיה פלסטית

שארית שלייה לאחר לידות והפסקת
הריון
מחקרים המתמקדים הן בתוצאי
הניתוח הפלסטי והן בגורמים
המובילים נשים לבצע ניתוחים אלו
(החל מכריתה דו צדדית,שחזורי שד
בניתוחים אסתטיים).

ד"ר נועם סמורזיק

כירורגיה כלי דם

פרופ' ליאור הלר

ד"ר איתן הלדנברג
1. CO2 for patients with CRF
angioplasty
2. Thrombolysis for acute
limb ischemic – Real world results.
3. Cell free DNA as a marker of
vascular disease

חטיבה כירורגית

Surgical oncology
/parathyroidectomy

פרופ' הלוי אריאל

אורתופדיה

 PHD .1בנושא מודל עקמת עכברים

ד"ר רונן בלכר  +ד"ר נעם שוחט

 /ריפוי שברים
 .2טיפול בתא לחץ לכאבי גב
עיניים

עין יבשה
גנטיקה של מחלות עיניים  ,גנטיקה

פנימית א'

ד"ר ערן פרס

מחלות רשתית

ד"ר אוה אטינג

גלאוקומה

ד"ר אנדרי קפלן

פרמקולוגיה אנדוקרינולוגיה ,סוכרת
הריון
סוכרת הריון  ,תריס בהריון

פנימית ג'

פרופ' דוד צדוק

פנימית ד'

אימונולוגיה של סוכרת תמסורת תוך
תאית אינקרטינים  :רצפטורים
והורמונים
אנמיה בחולים המטופלים בנוגדני
קרישה.
מיפוי לב שלילי בחולים עם כאבים
בחזה

פנימית ו'

סממנים פרוגנוסטטיים מעבדתיים

פרופ' אהובה גוליק ,ד"ר רונית קורן

ד"ר רונית קורן
 .פרופ' רפופורט  ,ד"ר בלוך אולגה
ד"ר בוקס אנדריאס

ד"ר אולג גורליק

במחלות פנימיות
נוירולוגית

ניתוח סדרות של חולים מטופלים עם

פרופ' כרמל ערמון

אבחנות שכיחות כדי לראות אם חלו
שנויים בדמוגרפיה של המטופלים,
בשיטות הטיפול ובתוצאות הטיפול.
מחלות שניתן לחקר :שבץ מוחי (כרגע
"מכוסה") ,תסמונת גיין ברה ,דלקת
קרום המח ודלקת המוח (ויראליות),
כאבי ראש שמביאים לאשפוז ,ללא
סיבה מסוכנת ,חולים עם מיאסתניה
שמאובחנת לראשונה באשפוז.
הפרעות תנועה

ד"ר אורן כהן

אורולוגיה  -אנדואורולוגיה

בדיקת  NGALברוק כמדד ראשוני
לנזק כיליתי חריף

יחידה להערכה גריאטרית

 INRמאורך ופרוגנוזה של קשישים
מאושפזים במחלקות פנימיות ,תזונה
בגיל מבוגר.
Foodborne and zoonotic
infections: special epidemiology
using geographic Information
Systems (GIS), seasonal
patterns using Generalized
Linear Poisson regressions, risk
factors, molecular epidemiology
using MLST and next generation
sequencing. Pathogens:

היחידה למחלות זיהומיות

אפידמיולוגיה של חיידקים רב-עמידים

אונקולוגיה

סרטן שד BRCA,
סרטן השד

יחידת סוכרת ,יחידת מחקר
ראומטולוגיה
המטולוגיה
מכון ריאות ומעבדת שינה
המערך הקרדיולוגי
מכון אנדוקריני

סוכרת

ד"ר יורם זיגל
ד"ר גלינה פלוטניקוב
פרופ' מרים וינברגר

ד"ר דרור מר חיים

ד"ר אלה עברון
ד"ר אילת אברהם  /ד"ר אלה עברון
ד"ר שלומית קורן

FIBROMYALGIA ,SLE

ד"ר מירית עמית-וזינה

לוקמיה מילואידית חריפה וכרונית
ומחלות קדם לויקמיה
מחלות ריאה והפרעות נשימה בשינה

ד"ר מיה קורן-מיכוביץ

אי-ספיקת לב
סרטן תירואיד

ד"ר יצחק שפירר  ,ד"ר נועם נטיף
פרופ' צבי ורד
פרופ' קרלוס בן בסט

תא לחץ

גסטרו

פרמקולוגיה קלינית
ילדים

השפעת תא לחץ על כאב גב כרוני.

ד"ר שי אפרתי

השפעת הטיפול בתא לחץ על
קוגניציה של חולים סוכרתיים עם
פצעים

גיל סויזין

השפעת חמצן היפרברי בפגיעות
נוירולוגיות

ד"ר אמיר הדני

הליקובקטר פילורי

פרופ' שירין

מחלת צליאק

פרופ' אפרת ברוידא

פרמקולוגיה  ,תרופות  ,ילדים  ,הריון ,
הנקה.
פרמקולוגיה קלינית  /טוקסיקולוגיה
נפרולוגיה :זיהומים בדרכי השתן,

פרופ' מתי ברקוביץ
פרופ' גולדמן מיכאל

תסמונת נפרוטית

מיקרוביות

ד"ר אילן יונגסטר

כיר' ילדים

pediatric trauma

ד"ר ברוך קלין

מיון ילדים

רפואה דחופה ,טוקסיקולוגיה

פרופ' ערן קוצר

שיקום ,הפרעות זיכרון

ד"ר אלי מזרחי

גריאטרית שיקומית ב'
שמואל הרופא

נפרולוגיה

השפעת הטיפול בתא לחץ על
 fuiri , diabetic nephropathyכליה,
אינדוקציה של  HIFע"י normobaric
 hypoxiaבחולים עם CKD



חקר התפקיד המיוחד של
פודוציטים בהסתגלות הכליה
למצב לחץ דם ממאיר
אפקט מגן של טיפול ב-

ד"ר קרן דואניס ברק

אבו חמד רמזיה

 DNAse I I Iעל רקמה
כלייתית במודל
אי ספיקת כליות חריפה ()AKI
בחולדות ,על רקע איסכמיה/זילוף
מחודש
תזונה ודלקת בהמודיאליזה ( nutrition
)and inflammation in hemodialysis

ד"ר איליה בברשוילי

גישה וסקולרית להמודיאליזה :השפעה
על תחלואה ותמותה ,טיפול ומניעת
סיבוכים.

ד"ר לאוניד פלדמן

