המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה פוריה
שם המנחה
נושא המחקר
תחום המחקר
ניתוחי שברים ,מפרקים ,פציעות ספורט ד"ר סאקר חמייסי
אורתופדיה

תפקיד
רופא מומחה

מקום ביצוע המחקר
בי"ח פוריה

טלפון
549033026

כתובת מייל
skhamaisy@poria.health.gov.il

מנהל מח' אורולוגיה

בי"ח פוריה

050-6267433

akonst@poria.health.gov.il

ד"ר סיון גושן

מנהלת מח' א.א.ג

בי"ח פוריה

052-3323808

SGoshen@poria.health.gov.il

גסטרו

אם סטודנט יבוא עם רעיון מגובש ד"ר
פריצקי תשמח להנחות

ד"ר מאיה פריצקי

מנהלת יחידת גסטרו

בי"ח פוריה

050-6268054

MParitsky@poria.health.gov.il

המטולוגיה

פרוגנוזה של חולים עם MULTIPLE
 MYELOMAעל סמך נתוני מעבדה

ד"ר שי יגנה

מנהל מכון המטולוגיה

בי"ח פוריה

050-6267435

Syeganeh@pmc.gov.il

טיפול נמרץ כללי
וקרדיווסקולרי;
COVID19

השפעת נוזלים תוך ורידיים על
הפיזיולוגיה של מערכת הנשימה
והמערכת הקרדיווסקולרית במצבי
בריאות וחולי ; כשל חריף של חדר ימין
כתוצאה מתסחיף ריאתי או אוטם שריר
הלב ; ניתוח מאפיינים קליניים,
אפידמיולוגיים ואחרים בחולי
; COVID19

ד"ר משה מתן

טיפול נמרץ לב ,המרכז
מנהל מחלקת קורונה
הרפואי פוריה ; מחלקה
יעודית  /אחראי טיפול
יעודית לקורונה במרכז
נמרץ קרדיווסקולרי
במערך הלב של המרכז הרפואי פוריה
הרפואי פוריה

050-2197276

mmatan@pmc.gov.il

מחלקת ילדים

זהומים בדרכי שתן בילדים ומתבגרים
לחצי דם בילדים
מרקרים דלקתיים במחלות כליה וילדים
הערכת גישה לתינוקות עם הפרעה
אורומכניות בתינוקות
בכל תחומי רפואת ילדים כולל
הנושאים והמערך הרפואי
ד"ר סעיד אבוזייד
זיהומים בדרכי השתן ESBL
ממצאים ב  USבטן בשאלה של דלקת
תוספתן
פרופ' דני גליקמן
נושאים מגוונים במחלות זיהומיות
ומחלות זיהומיות בילדים כגון :חיידקים
עמידים לאנטיביוטיקה ,שימוש
בבדיקות זיהוי מהירותemerging ,
pathogens

050-6267756

WNasser@poria.health.gov.il

מנהל מח' ילדים

050-6267466

SAboZaid@poria.health.gov.il

מומחה במחלות
זיהומית בילדים

058-7887968

DGlikman@poria.health.gov.il

כירורגיה

כירורגיה

ד"ר מועאד פראג'

מנהל מח' כירורגית

בי"ח פוריה

04-6652669

MFARRAJ@poria.health.gov.il

כירורגיה פה ולסתות

טראומה של הפנים
זיהומים באיזור ראש-צוואר
גידולים שפירים וממאירים באיזור ראש-
צוואר
עיוותים ומומים מולדים באיזור ראש-
צוואר
רפואת הפה

ד"ר עימאד אבו אל
נעאג'

מנהל המחלקה
לכירורגיה פה ולסתות

מחלקת כירורגיה פה
ולסתות בי"ח פוריה

04-6652346

iabu@poria.health.gov.il

אורולוגיה

לפרוסקופיהאלכס
ד"ר
אורולוגיה ,ניתוחי כליה ,זיהומים,
קונסטנסטינובסקי

אף אוזן גרון

ד"ר ואהיל נאסר

מנהל נפרולוגית ילדים
מנהל מרפאות ילדים

בי"ח פוריה

ניתוחי לב

ניתוחי לב

ד"ר ארז קכל

ניתוחי לב
טראומה של בית החזה  -הטיפול
בחזה אוויר בלחץ הוגש למענק מחקר.
כירורגיה של בית החזה  -כריתות
אונקולוגיה והמטולוגיה  -סרטן ריאה
טיפול בתאי מערכת החיסון במלחמה
בסרטן ריאה בשלב מתקדם

ד"ר אמג'ד שלבי
ד"ר רוני בן אבי

בית חולים פדה פוריה

מנהל יחידת ניתוחי לב
חזה בית חולים פדה
פוריה
בי|ח פוריה
רופא בכיר ניתוחי לב
מנהל יחידת ניתוחי חזה בית חולים פוריה

052-6668274

erezk@bezeqint.net

050-5718444
050-7920760

AShalbi@poria.health.gov.il
RBENAVI@poria.health.gov.il

חדר ניתוח ומעבדת
מחקר בית חולים פוריה

טיפול נמרץ קרדיולוגי
בית חולים פוריה.

פיזיולוגיה של הנשימה  -השפעת מתן
נוזלים שונים על רקמת הריאה
ותוצאות ניתוחיות כולל סיבוכים לאחר
הניתוח
ד"ר ערן טלאור
ד"ר בת שבע צדוק

מנהל מלר"ד
מנהלת אגף פנימי
מלר"ד

בי"ח פוריה
בי"ח פוריה

050-6267434
050-2628173

ETalor@poria.health.gov.il
batzadok@poria.health.gov.il

סיבוכי הריון

ד"ר יורי פרליץ

הריון בסיכון גבוה
הריון בסיכון גבוה

ד"ר סופיה סולצמן
ד"ר עינב יפת

מנהל היח' הריון
בסיכון גבוה
רופאה נשים ויולדות
רופאה בכירה במח'
נשים

בי"ח פוריה

050-6267439

Yperlitz@pnc.gov.il

בי"ח פוריה
בי"ח פוריה

050-6268077
052-3862160

ssoltsman@pmc.gov.il
Enyefet@poria.health.gov.il

ניאונטולוגיה

הערכת כאב אצל ילוד לאחר לידת
שולפן ריק

ד"ר טטיאנה סמולקין

מנהלת מחלקת פגים
וילודים

מחלקת ילודים  ,בית
החולים פוריה

058-6063031

tsmolkin@poria.health.gov.il

נפרולוגיה

פרופ' פריד נח'ול
נפרופתיה סכרתית
 α-klotho levels and expression inד"ר הגר תדמור
healthy and risk pregnancy
The molecular effect of SGLT2I
on the Podocytes &Proximal
tubule cells via the Expression of
autophagy-related protein 5
(ATG5) and ATG5 gene in
patients and mice with Diabetic
nephropathy & retinopathy

מנהל מכון נפרולוגיה
מנהלת המעבדה
לסכרת ומטבוליזם

בי"ח פוריה
בי"ח פוריה

050-6260630
04-6652768

FNakhoul@pmc.gov.il
htadmor@pmc.gov.il

מנהלת מח' עיניים

בי"ח פוריה

050-6268001

HJabaly@poria.health.gov.il

מל"רד

נשים ויולדות

עיניים

מחקר על ממצא מקרי של אטרופיה
בעצב ראיה ,עבודה רטרוספקטיבית על
אטיולוגיה וניתונים דימוגרפים.
עובי  RNFLלפני ואחרי ניתוחי
ווטרקטומיה לקילוף ממברנה או חור
מקולרי

ד"ר חנין ג'באלי

ד"ר ויליאם נסיר

פנימית א  -מנהל

בי"ח פוריה

054-6637204

wnseir@poria.health.gov.il

פנימית ב'

ד"ר סובח סובח

פנימית ב  -מנהל

בי"ח פוריה

050-6267440

SSoboh@poria.health.gov.il

קרדיולוגיה

פרופ' עופר אמיר

ב"ח הדסה

מנהל המערך
הקרדיווסקולרי מרכז
רפואי הדסה
קרדיולוג ילדים ,ומנהל בי"ח פוריה
המרכז לבריאות
וספורט לילדים ולנוער
(לילדים עם השמנת
יתר).
רופא בכיר ביחידה
להפרעות קצב

050-6265567

offeram64@gmail.com

054-3078940

gurmainzer@gmail.com

050-6861564

dsudarsky@pmc.gov.il

050-7828557

alubovich@pmc.gov.il

052-2272367

nvolinsky@pmc.gov.il

פנימית א'

1. The impact of NAFLD on 30
days / 1 year all cause mortality
and patients with bacteremia.
2. The clinical impact of NAFLD
on patients with Diabetic Keto
acidosis (DKA).
3. The immune response of
NAFLD on patients with bacterial
Infections.
4. The impact of NAFLD on
Mortality in patients with
clostridium difficile toxin.

קרדיולוגיה ילדים ,מבחני מאמץ,
ילדים עם השמנת יתר

ד"ר גור מיינצר

ד"ר דורון סודרסקי

סיכוני כשל כלייתי חריף ( )AKFב-
 TAVIכתלות בדפוס החשיפה לחומר
ניגוד.
מדדים פרוגנוסטיים בחולים שעוברים דר' אלה לובוביץ'
TAVI
ד"ר נטליה וולינסקי
מעורבות מיקרו  RNAבמחלות לב
וכלי דם

רופאה בכירה ,יחידת
צינתורים
מנהלת המעבדה לחקר
סכרת ומטבוליזם

רפואת הרבייה
Reproductive
Medicine

הפתו-פיזיולגיה של הזדקנות
השחלה (הירידה בעתודה
השחלתית)

פרופ' יונס ג'וני

מנהל היחידה לפריון
והפריה חוץ גופית
(רפואת הרבייה)

ראומטולוגיה

תפקוד תאי אנדותיל במחלות
ראומטיות אנפלמטוריות.
/RJEUMATOID ARTHRITIS/ SLE
MIXED CONNECTIVE TISSUE
DISEASE

ד"ר עדוי מוחמד

מנהל יחידה ראמטולוגית

ד"ר מיכאל ז'רדב

דימות
נוירולוגיה

חוראניוכו
ניזארהטיפול
המח",ראופן
שבץ מוחי כולל עבודות על הדמיה של ד

אנדוקרינולוגיה

סוכרת ואנדוקרינולוגיה (בלוטת תירס ,
אדרנל ,היפופיזה) ...

ד"ר מוחמד בדארנה

פוריה או בבית (בהתאם או 046652275
חווי/ליהי 046652490
לסוג העבודה)

jyounis@poria.health.gov.il

054-4564960

adawimo1802@gmail.com

מנהל מכון דימות

בי"ח פוריה

04-6652338,

MJerdev@poria.health.gov.il

מנהל יחידת שבץ מוחי

בי"ח פוריה

050-2061757

NHORRANY@poria.health.gov.il

רופא מומחה
באנדוקרינולוגיה וסוכרת בי"ח פוריה

054-9805089

MuBadarne@poria.health.gov.il

עור

-1הבנת המאפיינים האפידמיולוגיים
של מחלות עור
 -2מחקר יישומי בתחום מחלות
אוטואימוניות של העור

ד"ר ח'לף קרידין

מח' עור

בי"ח פוריה

052-6506441

dr_kridin@hotmail.com

