
 

 

 

 

 17/05/2020–נכון ל  תש"פנושאים לעבודות גמר מחקריות לשנת 

  לאחר קבלת אישור מהמנחה, יש לעדכן רכזת לעג"מ על מנת שרשימה זו תתעדכן בהתאם.

 

 מייל  שם המנחה נושא העבודה מחלקה מרכז רפואי

 דיאליזה כרמל
Metformin associated lactic 

acidosis 

ד"ר קושניר 

 דניאל
danielitto@clalit.org.il 

 זיהומיות בני ציון
 

 zion.org.il-alona.paz@b ד"ר אלונה פז

 חיידקים עמידים בבית חולים זיהומיות רמב"ם
ד"ר חתאם 

 חוסין
k_hussein@rambam.health.gov.il 

 הגיינת ידיים זיהומיות מב"םר
ד"ר חתאם 

 חוסין
k_hussein@rambam.health.gov.il 

 בידוד מגע לחיידקים עמידים זיהומיות רמב"ם
ד"ר חתאם 

 חוסין
k_hussein@rambam.health.gov.il 

 ראומטולוגיה רמב"ם
 

דר' בראון 

 יולנדה
@rambam.health.gov.ily_braun 

 ראומטולוגיה רמב"ם
 

-דר' בלביר

גורמן 

 אלכסנדרה

a_balbir@rambam.health.gov.il 

 רמב"ם
מחלקת א.א.ג וניתוחי 

 צוואר

 אפיון פלסמה קרה לטיפול בסרטן

 

 G_Ziv@rambam.health.gov.il פרופ' זיו גיל

 רמב"ם
מחלקת א.א.ג וניתוחי 

 צוואר

מנגנוני עמידות לכמוטרפיה בגידולי סרטן 

 הלבלב

 

 G_Ziv@rambam.health.gov.il פרופ' זיו גיל

 נתיב אויר במבוגרים וילדים הרדמה בני ציון
פרופ' מוסטפא 

 סומרי
Mostafa.somri@b-zion.org.il 

 הרדמה אזורית בילדים הרדמה בני ציון
פרופ' מוסטפא 

 סומרי
Mostafa.somri@b-zion.org.il 

 כאב סב ניתוחי הרדמה בני ציון
פרופ' מוסטפא 

 סומרי
Mostafa.somri@b-zion.org.il 

 הרדמה בני ציון
חומרי הרדמה והשפעתם על מערכת 

 הקרדיו וסקולרית

פרופ' מוסטפא 

 סומרי
Mostafa.somri@b-zion.org.il 

  ניתוחי לב וחזה כרמל

 ד"ר ארז שרוני

"ר דן ד

 שפיגלשטיין

ד"ר שתיווי 

 סועד

 ד"ר רונן גלילי

ד"ר דן לוי 

 פבר

esharoni@clalit.org.il 

mailto:danielitto@clalit.org.il
mailto:alona.paz@b-zion.org.il
mailto:y_braun@rambam.health.gov.il
mailto:a_balbir@rambam.health.gov.il


 

 

 

 
 

 רפואה טכניון

 ATF3 תפקידו של גורם השעתוק 

 2בתהליכי כשל לבבי בסכרת מסוג 

 

פרופ' עמי 

 אהרונהיים
aronheim@tx.technion.ac.il 

 כרמל

פרמקולוגיה 

 וטוקסיקולוגיה קלינית

 

ובטיחות השימוש בתרופות מאפיינים 

 הרגעה בחולים מאושפזים

 

ד"ר אופיר 

 לבון
Ophir.Lavon@clalit.org.il 

 כרמל

פרמקולוגיה 

 וטוקסיקולוגיה קלינית

 

מאפיינים, יעילות ובטיחות השימוש 

בתרופות שלא בהתוויה או שאינן 

 רשומות בחולים מאושפזים

 

ד"ר אופיר 

 לבון
Ophir.Lavon@clalit.org.il 

 לכרמ

פרמקולוגיה 

 וטוקסיקולוגיה קלינית

 

בחינת היעילות והבטיחות של הפרין 

נמוך משקל מולקולרי בחולים עם תפקוד 

 כלייתי נמוך וחולים בדיאליזה

ד"ר אופיר 

 לבון
Ophir.Lavon@clalit.org.il 

 כרמל

פרמקולוגיה 

 וטוקסיקולוגיה קלינית

 

טעויות תרופתיות של תזמון מתן תרופות 

 חיוניות

ר אופיר ד"

 לבון
Ophir.Lavon@clalit.org.il 

 כרמל

פרמקולוגיה 

 וטוקסיקולוגיה קלינית

 

בחינת המשמעות הקלינית של 

אינטראקציה בין תרופתית )כמה אופציות 

 של זוגות של תרופות(

 

ד"ר אופיר 

 לבון
Ophir.Lavon@clalit.org.il 

 כרמל

פרמקולוגיה 

 וטוקסיקולוגיה קלינית

 

ת של ניטור רמת בחינת שיטות שונו

תרופות מסוג אמינוגליקוזידים בחולי 

 דיאליזה

 

 

ד"ר אופיר 

 לבון
Ophir.Lavon@clalit.org.il 

 רפואה טכניון

מנגנוני תהליכי חימצון הליפידים 

וצבירתם במאקרופאגים בהתפתחות 

טרשת העורקים : השפעת 

 אנטיאוקסידנטים.

 

פרופ' מיקי 

 אבירם

aviram@tx.technion.ac.il 

 

  אורטופדיה העמק
פרופ' נמרוד 

 רוזן
rozen_ni@clalit.org.il 

 קרדיולוגיה הלל יפה

early preemptive impedance-guided 

treatment of CHF patients 

can reduce Acute Heart Failure re-

hospitalizations and improve survival 

פרופ' מיכאל 

 שוחט
shochat1@yahoo.com 

 עיבוד כאב  נוירולוגיה רמב"ם
פרופ' דוד 

 ירניצקי
d_yarnitsky@rambam.health.gov.il 

 אימונולוגיה רפואה

microRNA in controlling B cell fate 

decisions 

 

פרופ' דורון 

 מלמד
melamedd@tx.technion.ac.il 

mailto:aviram@tx.technion.ac.il
mailto:rozen_ni@clalit.org.il


 

 

 

 

 כירורגיה כרמל
LONG TERM METABOLIC RESULT 

OF BARIATRIC SURGERY IN THE 

ELDERLY POPULATION- 

 DavidHaz@clalit.org.il ד"ר דוד חזן

 כירורגיה כרמל

PREGNANCY AFTER BARIATRIC 

SURGERY- 

 

 DavidHaz@clalit.org.il ד"ר דוד חזן

 כירורגיה כרמל
LONG TERM METABOLIC EFFECT 

OF LAPAROSCOPIC SLEEVE 

GASTRECTOMY 

 DavidHaz@clalit.org.il ד"ר דוד חזן

 כירורגיה כרמל

COLORECTAL SURGERY 

COMARED TO OPEN 

COLORECTAL SURGERY 

 

 DavidHaz@clalit.org.il ד"ר דוד חזן

 הלל יפה

הטיפול הפרטני בנפגעי פעולות איבה  כירורגיה

 עי ירי()פצועי פיצוץ ופצו

 

ד"ר איתמר  

 אשכנזי
ItamarA@hy.health.gov.il 

 הגישה הטיפולית בכירורגיה דחופה כירורגיה הלל יפה

 

ד"ר איתמר  

 ItamarA@hy.health.gov.il אשכנזי

גורמים מתערבים באיכות הטיפול  כירורגיה הלל יפה

 הכירורגי במחלות אונקולוגיות

 

ד"ר איתמר  

 ItamarA@hy.health.gov.il אשכנזי

 אנדוקרינולוגיה-ילדים העמק

Presentation and outcome of 

Hashimoto thyroiditis in childhood 

 

פרופ' ירדנה 

רקובר 

 טננבאום

rakover_y@clalit.org.il 

 כבד כרמל
 בישראל באוכלוסיות שונות Eהפטיטיס 

 

פרופ' אלי 

 צוקרמן
eli_zuckerman@yahoo.com 

 כבד כרמל

ואימונית בישראל : מעקב הפטיטיס אוט

 שנה במרכז אחד 20

 

פרופ' אלי 

 צוקרמן
eli_zuckerman@yahoo.com 

 כבד כרמל

בקרב ילודים לאמהות  Bהפטיטיס 

 נשאיות

 

פרופ' אלי 

 צוקרמן
eli_zuckerman@yahoo.com 

 כבד כרמל

רקומביננט בישראל : שילוב  Cהפטיטיס 

 The Ninja virus -2ו 1של גנוטיפ 

 תקת()עבודה מר

פרופ' אלי 

 צוקרמן
eli_zuckerman@yahoo.com 

 ילדים רמב"ם
 מחלות מטבוליות בילדים

 
 ד"ר גלית טל

050-2063828 

 



 

 

 

 
 

 -נשים ויולדות  הלל יפה

 אולטרסאונד
דיוק הערכת משקל אולטרסונית 

כתלות  -המבוצעת לקראת הלידה 

 ברזרבה שלייתית ומבצע/ת הבדיקה.

ד"ר אלון 

 שרים
alon.shrim@gmail.com 

 -נשים ויולדות  הלל יפה

 אולטרסאונד
מדדים המנבאים הצלחת )או כשלון( 

 טיפול בציטוטק

ד"ר אלון 

 שרים
alon.shrim@gmail.com 

 הפריה חוץ גופית כרמל

שא הקשר בין עבודה רטרוספקטיבית בנו

מדדי הערכת עוברים לשרידות אחרי 

 הקפאה במעבדת ההפרייה החוץ גופית.

ד"ר צפנת וינר 

 מגנזי

wiener_zofnat@clalit.org.il 

 

 הפריה חוץ גופית כרמל

Is abnormal cleavage pattern of 

embryos associated with different 

oxidative parameters compared with 

that of normally cleaving embryos? 

A prospective cohort study. 

ד"ר צפנת וינר 

 מגנזי

wiener_zofnat@clalit.org.il 

 

 טרשת נפוצה כרמל

בחינת היעילות של יומן אלקטרוני 

וסס טלפון חכם לשיפור הטיפול מב

 בחולים עם טרשת נפוצה".

 ד"ר דני גולן
golan.daniel@gmail.com 

 

 כירורגיה רמב"ם

Does stenting of the common bile 

duct changes the clinical outcome of 

patients with adenocarcinoma of the 

head of the pancreas ? – a clinical-

morphological study 

 

ד"ר אופיר בן 

 ישי

 

o_ben-ishay@rambam.health.gov.il 

 נוירוכירורגיה רמב"ם

הפרעת חרדה פוסט טראומטית במנותחי 

 עמוד שדרה.

 

פרופ' מ' ק' גיל 

 סוירי

ד"ר אייל 

 פרוכטר

g_sviri@rambam.health.gov.il 

 

 קרניקטומיה דקומפרסיבית בחבלות ראש נוירוכירורגיה רמב"ם

פרופ' מ' ק' גיל 

 סוירי

ד"ר אייל 

 פרוכטר

g_sviri@rambam.health.gov.il 

 

 ילדים רמב"ם

איסוף ממצאים קליניים על חולה 

PFAPA  ההשפעה על  ובדיקת

ההסתמנות הקלינית בקרב חולים שהנם 

 FMF-נשאים לגן ל

ד"ר יונתן 

 בוטבול

yo_butbul@rambam.health.gov.il 

 

 ילדים רמב"ם
MICROBIOME – Microbiome in 

patients with oligo articular JIA 
תן ד"ר יונ

 בוטבול

yo_butbul@rambam.health.gov.il 

 

 ילדים רמב"ם

 SLEאיתור מוטציות גנטיות בחולים עם 

(( SYSTEMIC LUPUS 

ERYTHEMATOSUS משפחתי 

ד"ר יונתן 

 בוטבול

butbul@rambam.health.gov.ilyo_ 

 

 מדעי המחשב טכניון
השפעה של משוב חושי על חולי 

 פרקינסון עם הפרעות תנועה

ד"ר אילנה 

 -שלזינגר

רמב"ם/ אייל 

 שוורץ

sayals@cs.technion.ac.il 
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 זיהומים בדרכי שתן גניקולוגיה רמב"ם
ליאור פרופ' 

 לבנשטיין

lowensteinmd@gmail.com 

 

 המטולוגיה בני ציון

 CLLהפרעה כולסטטית בחולי 

והמשמעות הפרוגנוסטית שלה: אנליזה 

 רטרוספקטיבית

פרופ' תמר 

 תדמור

zion.org.il-tamar.tadmor@b 

 

 גסטרו בני ציון
The impact of video recording 

colonoscopy on adenoma detection 

rate. 

ד"ר רונן בן 

 יעקב
ron_b_j2912@yahoo.com 

 גסטרו רמב"ם

היארעות פוליפים וסרטן 

בקרב מטופלים עם תסמנת 

קב לינץ הנמצאים במע

במרפאת סיכון גבוהה 

 ותסמונות משפחתיות ברמבם

 

ד"ר אליזבת 

 הלף
E_Half@rambam.health.gov.il 

סיכום סקר שביעות רצון  גסטרו רמב"ם

 וסיבוכים של קולונוסקופיות

ד"ר אליזבת 

 הלף
E_Half@rambam.health.gov.il 

 ילדים רמב"ם

איתור הגורמים המעקבים 

באבחנה של חולים עם דלקת 

סקירה  –ים של הנערות פרק

 ארצית

 

ד"ר יונתן 

 בוטבול

yo_butbul@rambam.health.gov.il 

 

תפקוד אנדותל  הערכת  ילדים רמב"ם

 בילדים עם בכצט

ד"ר יונתן 

 בוטבול

ul@rambam.health.gov.ilyo_butb 

 

 ילדים רמב"ם

בדיקת היעילות של 

אפליקציה לתרגול 

מיינדפולנס בהפחתת שחיקה 

והגדלת שביעות הרצון בקרב 

מתמחים במחלקות ילדים 

 ומחלקות פנימיות
 

ד"ר יונתן 

 בוטבול

.ilyo_butbul@rambam.health.gov 

 

 ילדים רמב"ם

בדיקת היעילות של מתן 

פרוביוטיקה לחולים עם 

FMF  עמידה לטיפול

בהפחתת הארועים ובנרמול 

 המיקרוביום .

ד"ר יונתן 

 בוטבול

yo_butbul@rambam.health.gov.il 

 

 אנדוקרינולוגיה רמב"ם

ת ממוחשבת הוכחת יעילות מערכ

אוטומטית לייעול תהליך ההפניה 

 לקולונוסקופיה
 

ד"ר עירית 

 הוכברג

 

i_hochberg@rambam.health.gov.il 

 

 אנדוקרינולוגיה רמב"ם

מערכת ממוחשבת תומכת החלטה לרופא 

מחלות להכנה מיטבית של חולים עם 

 מרובות לקראת ניתוחים
 

ד"ר עירית 

 הוכברג

 

i_hochberg@rambam.health.gov.il 
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 גניקולוגיה הלל יפה
סכרת הריון, מעקב לאחר לידה והסיכון 

 TYPE2לסכרת 

ד"ר רינת גבאי 

 בן זיו

gabbayrinat@gmail.com 

 

 אורולוגיה כרמל

ריכוזן של מתכות דוגמת ארסן בדיקת 

וריכוז חלקיקי נאנו בדגימות שתן 

במטופלים החשודים לשאת של כיס 

השתן או ידוע אצלם על שאת בכיס 

 השתן לעומת קבוצת ביקורות.

ד"ר אילן 

 קליין
IlanKl@clalit.org.il 

 פנימית בני ציון
פעת דיקור סיני על בדיקת מנומטריה הש

 של הושט

פרופ' אלעד 

 שיף

zion.org.il-elad.schiff@b 

 

 אימונולוגיה רמב"ם
חיסונים לאלרגנים סביבתיים, הבדלים 

 בין מטופלים וחיסונים.

 

פרופ' אדוארדו 

 שחר
ed_shahar@rambam.health.gov.il 

 אימונולוגיה רמב"ם

עם חסר תגובה  HIVאפיונים של נשאי 

 אימונולוגית למרות הטיפול התרופתי

 

פרופ' אדוארדו 

 שחר

ed_shahar@rambam.health.gov.il 

 

 גנטיקה כרמל

 -הגורם ל   SNX14ווריאנט בגן 

spinocerebellar ataxia 20   .

( founderהאם מוטציית מייסד )

 באוכלוסייה "סגורה" בצפון הארץ?

 ד"ר אמיר פלג
amirpe@clalit.org.il 

 

 פנימית בני ציון

שימוש בתוספי תזונה וצמחי מרפא שכיח 

מאוד בקהילה. לשימוש זה השלכות 

חשובות מבחינת תופעות לוואי 

נטראקציות בין תרופות לתוספים. ואי

שיעורי השימוש בתוספי תזונה והשלכות 

שימוש זה במאושפזים במחלקות 

כירורגיות עם רקע של פתולוגיה במעי 

הגס )ממאירות, דיברטיקוליטיס ועוד( 

 טרם נחקרו.

את היקף  במחקר שאלונים זה נחקור

השימוש בתוספים, סוג התוספים, עיתוי 

ללקיחה, מעורבות  השימוש, מינון, סיבה

של רופא בקהילה, רופא באשפוז ועוד 

 .מספר מאפיינים

פרופ' אלעד 

 שיף

zion.org.il-elad.schiff@b 

 

 שחזור שד עם יריעה ביולוגית מרושתת כירורגיה פלסטית 

ד"ר מיכאל 

 שפלן

 

>Adi Lotan <lotan.adi@gmail.com 

 מלר"ד ילדים רמב"ם

Parental Satisfaction with the 

Initial Visit in patients who had 

an Unscheduled Revisit to the 

Emergency Department - A 

Prospective Cohort Analysis 

 

פרופ' איתי 

 שביט

th.gov.ili_shavit@rambam.heal 

 

 צנתורי מוח רמב"ם

 CTבדיקה רטרוספקטיבית של ממצאי ה 

פרפוזיה בקבלה בהשוואה לגודל האוטם 

הסופי לאחר צינתור. )לקראת ניסוי 

 פרוספקטיבי בעתיד הקרוב(.

-דר רתם סיון

 הופמן

 

rotemsivan3@gmail.com 
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 וחצנתורי מ רמב"ם

הטמעת מערכת אבחון שבץ בסיטי 

באמצעות בינה מלאכותית )של חברת 

VIZ )-  זמני אבחון וקבלת החלטות לפני

 ואחרי כניסת המערכת לפעילות.

-דר רתם סיון

 הופמן

 

rotemsivan3@gmail.com 

 

 צנתורי מוח רמב"ם

לאחר  מוקדים היפראינטנסים בסיטי

דימום או האדרה?  -צינתור לשבץ מוחי 

המטרה לנסות לאפיין את הממצאים 

 בסיטי בכדי להבחין בין השניים.

-דר רתם סיון

 הופמן

 

rotemsivan3@gmail.com 

 

 נשים רמב"ם
מניעת לידה מוקדמת ופגיעות מוחיות 

 במודל של מכרסמים
ן ד"ר רו

 בלוססקי

Tomor2304@yahoo.com 

 

 נשים הלל יפה
השפעת ניתוח קיסרי קודם על תיזמון 

 מועד הלידה בהריונות תאומים
ד"ר רינת גבאי 

 בן זיו

gabbayrinat@gmail.com 

 

 נשים הלל יפה
בין האטה משתנה בודדת בניטור הקשר 

 עוברי ותוצאים מילדותיים
ד"ר רינת גבאי 

 בן זיו

gabbayrinat@gmail.com 

 

 נשים הלל יפה
תוצאות הריון בנוכחות מומים 

 מולריאניים
ד"ר רינת גבאי 

 בן זיו
gabbayrinat@gmail.com 

 כירורגיה העמק

עבודת גמר רטרוספקטיבית. עבודה 

הכוללת מעבר על תיקים של ניתוחי 

 רקטלי-קולו

ד"ר אוסמה 

 חאטום

ohatoum@gmail.com 

 

 כירורגיה העמק
השפעת תורנות על לחצי הדם של הרופא 

 התורן
ד"ר אוסמה 

 וםחאט

ohatoum@gmail.com 

 

 עיניים רמב"ם
ניתוחי הפזילה במרכז רפואי שלישוני 

 emezer@gmail.com ד"ר עידי מצר בישראל בעשור האחרון"

 

 

 קרדיולוגיה בני ציון

. מה  PRIMARY PCIבעידן ה

שכיחות הפרעות הקצב פרפור 

בע ימים לאחר פרוזדורים במטופלים באר

אוטם בשריר הלב . ) היכולת לבחון 

בצורה מדוייקת את כל היממה המוקלטת 

) 

 

ד"ר עידית 

 דוברצקי מרי

 

iditmery@walla.co.il 

 

 קרדיולוגיה בני ציון

פרפור  :עבודה רטרוספקטיבית 

פרוזדורים ואי ספיקת כליות . 

אימפלמנטציה של הטיפול בעשור 

 האחרון נוגד קרישה

ית ד"ר עיד

 דוברצקי מרי
iditmery@walla.co.il 

 

 

 בני ציון
 יח' צנתור

עבודה רטרוספקטיבית על השוואה בין 

מטופלים עם מחלה תלת כלית שעבור 

PCI  מדורג לעומת אלו שהופנו לניתוח

מעקפים ) תוצא קליני בשנה , אשפוזים 

 חוזרים התערבויות חוזרות (

 

ד"ר עידית 

 דוברצקי מרי
o.iliditmery@walla.c 

 

 טיפול נמרץ רמב"ם

בדיקת תוצאות מידיות וארוכות טווח של 

בצוע פיום קנה בחולים מונשמים בבית 

 החולים

 

ד"ר ירון בר 

 לביא

y_barlavie@rambam.health.gov.il 
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טיפול נמרץ ילודים  כרמל

 ופגים

סוגים  : בדיקת עבודה פרוספקטיבית 

 20שונים של לימפוציטים לפחות ב 

 Bronchopulmonaryפגים עם 

dysplasia ומת קבוצת ביקורת של לע

 פגים בלי מחלה זו. 20

ד"ר אירנה 

 קסל

kesselira@clalit.org.il 

 כרמל

 

ניבוי פרוגנוזה במחולים עם לייפת 

ריאתית אדיופתית ומחלות ריאה 

אנטרסטיציאליות, איתור וכימות גורמי 

 סיכון. עבודה רטרוספקטיבית.

ד"ר סוניה 

 שנייר
schneer@gmail.com 

 הלל יפה

יחידת האולטרסאונד 

 מחלקת נשים ויולדות

האם שכיחות מחלות התלויות בשליה 

)סכרת, רעלת הריון( שונה בסוגים 

שונים של תאומים )מונו כוריאלי למול 

בי כוריאלי(? העבודה היא 

 רטורוספקטיבית על מסד נתונים קיים

ר אלון ד"

 שרים
lon.shrim@gmail.coma 

 טכניון

 נוירוכירורגיה

השפעת טיפול בסטטינים על ארעות של 

 דימום סובדורלי חוזר.
 

 

פרופ' מ' ק' גיל 

 סוירי
g_sviri@rambam.health.gov.il 

 טכניון
 נוירוכירורגיה

השפעת סוגי קטטרים לניקוז חדרי על 

ארעות של דלקת קרום המוח נרכשת 

 רץ נוירוכירורגי.בטיפול נמ

פרופ' מ' ק' גיל 

 סוירי
g_sviri@rambam.health.gov.il 

 הלל יפה

 כירורגיה פלסטית

מעקב ארוך טווח של תוצאות ניתוח 

 מתיחת בטן.
העבודה תכלול חשיפה לתהליך בניית 

מאגר נתונים ייחודי, על ידי מומחים 

 למערכות מידע.

 

 YoramW@hy.health.gov.il ד"ר יורם וולף

 לל יפהה

 כירורגיה פלסטית

השוואה פתולוגית אנטומית של שכבות 

 דופן הבטן.
 in vitroעבודה פרוספקטיבית 

המתבצעת על רקמות אדם שתכלול 

 חשיפה לתהליך אישור ועדת הלסינקי.
 

 YoramW@hy.health.gov.il ד"ר יורם וולף

 הלל יפה

 כירורגיה פלסטית

 תהליך ריפוי פצע בפסציות,

בחיות מעבדה ותכלול  העבודה תתבצע

 הליך ניתוחי.

 

 YoramW@hy.health.gov.il ד"ר יורם וולף

 הלל יפה

 כירורגיה פלסטית

השוואה בין טכניקות ניתוחיות שונות 

 .F to Mלכריתת שדיים בטרנסג'נדרים 

בעבודה זו תהיה חשיפה לעולם אנושי 

וכירורגי מיוחד, והיא מבוססת על מאגר 

 הנתונים הגדול בארץ.

 

 YoramW@hy.health.gov.il "ר יורם וולףד

 רמב"ם

 אורולוגיה

אורולוגי במחלת -מחקר של טיפול אנדו

אבנים בדרכי שתן ובטיפול אנדוסקופי 

של דרכי שתן  TCCבסרטן מסוג 

 עליונות.

ד"ר מיכאל 

 מילרד
.ilm_mullerad@rambam.health.gov 

 כרמל

 קרדיולוגיה

 PCSK9נוגדנים מונוקלונאלים מעכבי 

להפחתת רמות כולסטרול בדם: מאפייני 

 מטופלים, התוויות, והגעה ליעדי טיפול
 

ד"ר ברק 

 צפריר
BarakZa@clalit.org.il 

 רמב"ם
 

תרביות דם חיוביות בחדר מיון: מה עולה 

 לן, ובגורל המטופלים?בגור
 

ד"ר איציק 

 בירן
i_beiran@rambam.health.gov.il 

 רמב"ם

 

מטופלים הממתינים באשפוז להתערבות 

דחופה )הטריות, -ניתוחית חצי

אמפוטציות, וכד'(: תיאור הבעיה, 

הסיבות לדחייה, משך ההמתנה, תוצאים 

 נייםקלי

 

ד"ר איציק 

 בירן
i_beiran@rambam.health.gov.il 
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 רמב"ם

 

איכות הייעוצים לחולים מאושפזים: 

משכי המתנה, שיעור ביצוע המלצות, 

 עדות לסגירת הייעוץ

 

ד"ר איציק 

 בירן
i_beiran@rambam.health.gov.il 

 רמב"ם
 

איכות הטיפול במטופלים עם ספסיס 

 בחדר מיון

 

ד"ר איציק 

 בירן
i_beiran@rambam.health.gov.il 

 רמב"ם
 

עמידות לאנטיביוטיקה בטיפול נמרץ: 

תיאור שיעור העמידות לטיפול 

טיביוטי אמפירי בקרב חולים קריטיים אנ

 שרכשו זיהום חד תוך כדי אשפוז

ד"ר איציק 

 בירן
i_beiran@rambam.health.gov.il 

 רמב"ם
 

שביעות רצון של בני המשפחה מאיכות 

הטיפול ומהתקשורת עם אנשי הצוות 

 בטיפול נמרץ

 

ד"ר איציק 

 בירן
i_beiran@rambam.health.gov.il 

 רמב"ם
 

( באגף 5איכות ותוצאות החיאה )צוות 

 האונקולוגי

 

ד"ר איציק 

 בירן
i_beiran@rambam.health.gov.il 

 כרמל

 קרדיולוגיה

LYMPHOPENIA IN 
PATIENTS UNDERGOING 

CORONARY 
ANGIOGRAPHY 

ד"ר ברק 

 צפריר
BarakZa@clalit.org.il 

 כרמל

 קרדיולוגיה

Comparison of Equations for 

Estimation of Low-Density 

Lipoprotein Cholesterol in 

Patients Undergoing Coronary 

Angiography 

 

ד"ר ברק 

 צפריר
BarakZa@clalit.org.il 

 הלל יפה

 אלפא דפנסין בילדים ילדים

ד"ר איאס 

  קאסם

 

eiask@hy.health.gov.il  

 הלל יפה

 רמות טרופונין בילדים ילדים

ד"ר איאס 

  קאסם

 

eiask@hy.health.gov.il  

 קולטה לרפואה טכניוןהפ
גנטיקה וביולוגיה 

 התפתחותית 

אפיון הבסיס הגנטי למחלות רשתית 

 תורשתיות במשפחות ישראליות

פרופ' תמר בן 

 יוסף 
benyosef@technion.ac.il 
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