
 תשע"ו

 סגל החוג לסיעוד-מחקרתחומי 
 

 
 שם

 
 תחומי התמחות

פרויקטים או נושאים 
ספציפיים המוצעים לעבודת 

 המ.א.
 ד"ר מעין אגמון

הקשר בין קוגניציה ומוטוריקה 
אצל קשישים והשפעת האישיות 

ומצב רגשי על קשר זה במטרה 
 למנוע נפילות

שימוש בטכנולוגיות בקרב -
 קשישים

 איכותני וכמותי -ולבמחקר מש-

 

משה ברונשטיין  פרופ'
* 

 כל מה שקשור להריון עובר אולטרסאונד מילדותי
 ומומים מולדים

 אנשי צוות רפואי ומפגשם  - ד"ר הדס גולדבלט
   המתמשך עם נפגעי טראומה,   
 אלימות וסבל  
 אלימות במשפחה -
 אלימות נגד אנשי צוות רפואי -
 .התמודדות עם מחלה והחלמה -

 חווית המפגש של אנשי צוות -
 רפואי עם נפגעי טראומה,   
 .אלימות, ומחלות קשות  
 התמודדות אנשי צוות רפואי עם -
 אלימות מצד מטופלים ובני   
 .משפחותיהם  
 משמעות המפגש עם אנשי צוות -
  רפואי עבור קרבנות אלימות   
 .וטראומה  

 מיכל גרנות פרופ'
 

 עיבוד וויסות כאב  -
 אומדן כמותי תחושתי של כאב -
 תסמונות כאב בנשים -
 היבטים פסיכולוגים ואישיותיים  -
 .וכאב  
  

 הבנת מנגנוני עיבוד ומודולציה -
 .של כאב  
 מועדות בחינת מודלים לניבוי  -
 .התפתחות תסמונות כאבל  
 השפעת חשיפה למצבי דחק על -
 .כאב  

 סוגיות באונקולוגיה - אפרת דגן פרופ'
 שחלה(-טיקה וסרטן )בעיקר שדגנ -
 ייעוץ גנטי -
 גנטיקה ומחלות של הגיל המבוגר -
 

 

 טיפול בחולי סרטן -
 החלטות להמשך טיפול בקרב  -
 נשאיות למוטאציות מגבירות   
  .סיכון לסרטן שד ושחלה  
 היבטים פסיכוסוציאלים  -
    .נשאיותחולי סרטן ובב  

 ענת דרך זהבי  פרופ'
 

 ת בריאותניהול מערכו-
 עבודת צוות-
 לחץ ותמיכה-

 בטיחות המטופל-
 בריאות ובטיחות העובד -
 תמיכה ומקצוענות -
 emotionalעבודה רגשית ) -

labor) 
 שרותי בריאות צריכת שינויים ב - פרופ' שריל זלוטניק

  מגוון מצבי בריאות  -
בין תתי קבוצות  אי שוויון -

מצב  /שרותי בריאותבצריכת 
 .בריאותה

 /שרותי בריאותון בצריכת אי שווי
משפחות במצבי ב בריאותהמצב 
   סיכון /מעבר

וסקולרי -גורמי סיכון קרדיו -
בקרב צעירים ממוצא אתיופי 

 וישראלים ותיקים
שינויים בצריכת שרותי בריאות  -

בקרב תתי קבוצות עניות 
 בקליפורניה

קהילות של הדרכה וחניכה ב
 Communities of)קלינאים 

Practice) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 שם

 
 תחומי התמחות

פרויקטים או נושאים 
ספציפיים המוצעים לעבודת 

 המ.א.
 ד"ר אנה זיסברג 

 
 שיטות טיפול סיעודיות בחולים -

 קשישים במערכת האשפוז.   
 השפעת האשפוז על הקשיש.  -
 שגרת החיים  של האדם המבוגר -
 והשפעתה על  מצב נפשי וגופני   
 במצבי משבר ושינוי.  
 פיתוח ותיקוף כלים. -
 עמדות וידע בנושא של זקנה -

 

 בחינת השפעות של שיטות  -
 טיפול סעודיות שונות )תזונה,   
 עירוב מטפל זר, טיפולים באי   
 שליטה...( בקשישים מאושפזים  
 על תוצרים של האשפוז )תפקוד,    
 החלמה,  מיקום השחרור...(.  
 בחינת השפעה של מידת שימור -
 השגרה על התמודדות בתקופות  
 משבר ותחלואה.  
השפעת המעורבות של המטפלים -

)בתשלום או בני משפחה(  פרטיים
 על תהליכי טיפול ותוצאותיו. 

בדיקת תוקף של מספר כלים  -
ידועים בספרות להערכת ידע 

ועמדות בתחום של זקנה 
לקבוצות אתניות שונות של 

 סטודנטים למקצועות הבריאות. 
 בריאות ומגדר - פרופ' דפנה כרמלי

 היבטים חברתיים ופוליטיים של -
  ות )דגש על טכנולוגיות רפואי  
 .טיפולי פוריות(  
 מדיניות בריאות -
 שיוויון וקיפוח במערכת הבריאות -
 sisters andיחסי אחים ) -

brothers)  במשפחה 

ערבי -הקונפליקט היהודי -
 וביטוייו במערכת הבריאות

 הפוליטיקה של הפריון בישראל -
 נשים וגברים בגיל המעבר  -
טיפולי פוריות במבט   -

 יבירטרוספקט
קירבה וריחוק בין אחים  -

 במשפחה
פערים בין אידיאולוגיה  -

 לביוגרפיה ביחסי אחים
 שונות בינאישית בתפיסת כאב. - פרופ' דורית פוד

 מודלים להפקת כאב ניסיוני. -
 מנגנוני כאב. -
 פרמקולוגיה וכאב. -
 כאב וסימפטומים בחולי סרטן. -

 

 כאב ומציאות מדומה
 כאב והתמכרות 

 פרעות שינה כאב וה
פיתוח מודלים להפקת כאב 

 ניסיוני
 סימפטומים בחולי סרטן

 פיתוח מדיניות בריאות- ד"ר עינב סרולוביץ*
 ניהול מערכות בריאות-
 כלכלה ובריאות-
 ילדים-

 

 כהן ד"ר אורית*
 קסטל 

בחינת הגרומים המשפיעים על - הצמדות לטיפול -
הצמדות מטופלים לטיפול 

שכיחות תרופתי כרוני במחלות 
 ברפואה ראשונית

 ד"ר אפרת שדמי
 

 חקר מערכות בריאות. -
 אינטגרציה של הטיפול.  -
 איכות בטיפול בשירותי בריאות. -
 גישות מערכתיות לטיפול בחולים -
 כרוניים.  

 פיתוח ובחינת כלים להערכת   -
 איכות הטיפול בתפר בין   
 מערכות בריאות.  
 השפעת איכות המעבר בין  -
 רכות מטפלות על תוצאים.מע  
 בחינת מודלים לטיפול בחולים -

 כרוניים.   
 מנגנונים בהתפתחות נדודי שינה. - תמר שוחט פרופ'

 מקצבים יממתיים והפרעות  -
בתזמון שינה )כגון: עבודת   

 משמרות(.
 שינה, בריאות ותפקוד -
 הפרעות שינה באוכלוסיות -
 מיוחדות.  

 

ם בחינת גורמים בינאישיי -
 בהתפתחות הפרעות בשינה.

-בחינת טיפול קוגניטיבי -
התנהגותי להפרעות בשינה 

באוכלוסיות גיל שונות בקהילה 
 ובאוכלוסיות קליניות.

חקירת קשרים בין הפרעות  -
שינה, בריאות ותפקוד בעובדי 

 משמרות.
 

 * יחד עם מנחה שותף מהרשימה.


