למעונינות.ים במחקר
שלום רב,
להלן רשימה של חוקרות.ים מבתי הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת בן-גוריון והטכניון ,וכן רופאים בקהילה,
שמציעים לסטודנטיות.ים נושאים לעבודות גמר ברפואה מודעת מין ומגדר.
אנחנו מאוד מבקשים ליידע אותנו על כל "שידוך" שנוצר באמצעותינו למייל .amit.feldberg@isragem.org
________________________________________________________
ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב

o

פרופ' ברנרד אטלי
פרופסור מן המניין במחלקה לפיזיולוגיה בבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל-אביב
שטחי התעניינות מיוחדים :תעלות אשלגן במח ובלב
battali@post.tau.ac.il

o

ד"ר הדר אמיר
רופאה בכירה ביחידה להפרייה חוץ גופית ,ביה"ח לנשים ליס )איכילוב(
שטחי התעניינות מיוחדים :הפרייה חוץ גופית ,מחקר קליני בתחום הפריון ,מחקר בסיסי בתחום תאי גזע :היציבות הגנטית של תאי גזע
פלוריפוטנטים  ,רפואה מגדרית
hadarnmb@gmail.com

o

ד"ר גלית ארז
פסיכיאטרית בכירה ,שלוותה  +החוג לפסיכיאטריה בבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל-אביב
שטחי התעניינות מיוחדים :טראומה ,פסיכיאטריה ורפואה מגדרית
galit.erez1@gmail.com

o

ד"ר רועי בינרט
מנהל מרכז דוידאי להפרעות קצב )בפועל( ,תל השומר ,קרדיולוג בכיר מומחה להפרעות קצב והשתלות קוצבים.
מרצה בכיר בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב.
שטחי התעניינות מיוחדים :פרפור פרוזדורים והטיפול בו ,תחום ההדמיה והפרעות קצב בדגש על שימוש ב.mri-
Roy.Beinart@sheba.health.gov.il

o

ד"ר ברק חביב
מומחה לאורטופדיה ,ארטרוסקופיות ופגיעות ספורט ,בי"ח השרון )אחראי על המחקר ביחידה(
שטחי התעניינות מיוחדים :ניתוחים ארטרוסקופיים של הכתף ,ברך ,מפרק הירך
barak_haviv69@hotmail.com

o

ד"ר אשרף חמדאן
קרדיולוג בכיר בשיבא ,תל השומר .מזכיר החוג לקרדיולוגיה גרעינית וסיטי של הלב.
שטחי התעניינות מיוחדיםCardiac CT and MRI :
hamdashraf@gmail.com

o

ד"ר מיכל לאופר פרל
קרדיולוגית ,מערך אי ספיקת לב ואשפוז יום קרדיולוגי ,איכילוב
שטחי התעניינות מיוחדים :אי ספיקת לב ,קרדיו-אונקולוגיה
michalpela@gmail.com

o

ד"ר עידו לוריא
מנהל מרפאת כפ"ס ,בי"ח "שלוותה"; מנהל מרפאת "גשר" ,המרכז הקהילתי לבריאות הנפש יפו; יו"ר החברה לבריאות הנפש בקהילה ,ה
תחומי עניין מיוחדים :פסיכיאטריה בין-תרבותית ,טראומה וטראומה מינית ,אפידמיולוגיה פסיכיאטרית ,אי-שיוויון בבריאות ועוד.
ido.lurie@gmail.com

o

פרופ' ליאת לרנר-גבע
מנהלת היחידה לבריאות הילד והאישה ,מכון גרטנר לאפידמיולוגיה וחקר מדיניות בריאות
שטחי התעניינות מיוחדים :אפידמיולוגיה קלינית בנשים וילדים
LiatL@gertner.health.gov.il

o

ד"ר ליאת סורסקי
מעבדת מחקר נוירו-אימונולוגיה במרכז סגול לחקר המוח ,אונ' ת"א
שטחי התעניינות מיוחדים :השפעת הורמוני סטרס ופרוסטגלנדינים על מטסטזות בסרטן
liat.sorski@gmail.com

o

פרופ' הווארד עמיטל
מנהל מחלקה פנימית ב' ,מרכז רפואי שיבא ,מומחה לרפואה פנימית וראומטולוגיה
ראש החוג לרפואה פנימית ,הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת ת"א
שטחי התעניינות מיוחדים :מחלות אוטואימוניות ,פיברומיאלגיה.
Howard.Amital@sheba.health.gov.il

o

ד"ר עינת פלס
אפידמיולוגית ) (PhDמרצה בכירה בחוג לפסיכיאטריה ,בבי"ס לרפואה אוניברסיטת תל אביב.
מנהלת יחידת המחקר במרפאת אדלסון למחקר וטיפול בנפגעי סמים ,מרכז רפואי תל-אביב )איכילוב(.
einatp@tlvmc.gov.il

o

פרופ' אורית פנחס-חמיאל
מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת נעורים
בית חולים לילדים עש אדמונד ולילי ספרא
המרכז הרפואי שיבא תל השומר
שטחי התעניינות מיוחדים :סיבוכי השמנה בילדים ,סוכרת מסוג  ,1התבגרות וגדילה ,מגדר בגיל הנעורים.
Orit.Hamiel@sheba.health.gov.il

o

ד"ר ליאור פרל
קרדיולוג ,בילינסון  +מקים עמותת מרש"ם
שטחי התעניינות מיוחדים :צנתורים ,קרדיולוגיה התערבותית
leorperl@gmail.com

o

ד"ר ליאת פרל
רופאת ילדים המבצעת בימים אלה השתלמות באנדוקרינולוגית ילדים בUCSF-
שטחי התעניינות מיוחדים :זהות המגדר באוכלוסיה
liati_137@yahoo.com

o

ד"ר ערן קופל
רופא מומחה לבריאות הציבור ,משרד הבריאות  +בבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל-אביב
שטחי התעניינות מיוחדים :אפידמיולוגיה ומניעה של תחלואה ,בריאות הציבור
eran.kopel@pth.health.gov.il
___________________________________________________________________________
ביה"ס לרפואה ע"ש גולדמן ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

o

פרופ׳ ניר פלד
מנהל המערך האונקולוגי בסורוקה ,מומחה ברפואה פנימית ,באונקולוגיה וברפואת ריאות,
מוביל את תחום סרטן הריאה מטעם רופאי הריאה האירופאיים ויו"ר הוועדה הבין-לאומית לאבחון מוקדם של סרטן הריאה.
peled.nir@gmail.com

o

ד"ר טל שי
חוקרת בכירה במחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן-גוריון

שטחי התעניינות מיוחדים :בקרת שעתוק ושחבור במערכת החיסון ,אימונואינפורמטיקה.
)נדרש ידע בתכנות(
talshay@bgu.ac.il
_______________________________________________________
הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט ,הטכניון ,חיפה

o

פרופ' אריאל מילר
מנהל המרכז לטרשת נפוצה והיחידה הנוירואימונולוגית בבית חולים כרמל
תחומי עניין ומחקר:
הקשרים הנוירו -אימונו -אנדוקריניים בטרשת נפוצה ומחלות אוטואימוניות נוירולוגיות נוספות.
היבטים מגדריים בתפקוד המערכת החיסונית ובטרשת נפוצה :פוריות ,הריון ,לידה ,הנקה והשימוש בטיפולים אימונומודולטוריים.
 Ariel_Miller@clalit.org.ilאו milleras@netvision.net.il

o

פרופ' אדוארדו שחר
מנהל היחידה לאימונולוגיה קלינית ,בית החולים רמב"ם
תחומי עניין ומחקר :אלרגיה ואיידס
ed_shahar@rambam.health.gov.il
_____________________________________________________
שירותי בריאות כללית ,מחוז תל אביב

o

ד״ר שמואל גבעון
רופא משפחה בכללית
נושא :אנחנו יוזמים סדנאות להפחתת תרופות בקשישים ,ובהמשך נרצה גם לבדוק את שביעות הרצון שלהם בעקבות ההתערבות.
giveon@clalit.org.il

