
מרכז רפואי תל אביב -2012עבודות גמר בוגרים 

בית חוליםמנחיםשם עבודת גמר בעבריתשם פרטישם משפחה

אריהאבלו
של דופן הבטן כהכנה לשחזור שד בעזרת  (CTA)טומוגרפיה ממוחשבת אגיוגרפית 

(DIEP)מתלה פרפורנטי של העורק האפיגסטרי התחתון העמוק 

אריק בלשר             ' פרופ

ר יואב ברנע"ד

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי תל אביב

אפיון מבנה הפין בילודים ביום הלידה ובשחרורדנהאשכנזי
שאול דולברג           ' פרופ

ר אמיר בן טוב"ד

, מרכז רפואי תל אביב         ליס, ליס

מרכז רפואי תל אביב

יעלבוגלר
שונות בקצב הלב בקרב קורבי משפחה מדרגה ראשונה של חולי פרקינסון הנושאים 

LRRK2 בגן G1920Sמוטציה 

ניר גלעדי                ' פרופ

'ר טניה גורביץ"ד

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי תל אביב

דנהבוכבוט

 Chemotherapy)מודל חיה להיווצרות כבד שומני משנית לטיפול כימי ׂ

Associated SteatoHepatitis CASH) ומניעתה על ידי טיפול ב -Fatty Acid 

Bile Acid Bonjugate (FABAC)

פרד קוניקוף            ' פרופ

ר דניאל קייזמן"ד

מרכז רפואי מאיר                   מרכז 

רפואי תל אביב

 בחולות עם רעלת הריוןOCT ממצאי מיהבן אמתי הרטמן
ר מאירה נוידרפר           "ד

לנדסברג-ר יסכה אשר"ד

, מרכז רפואי תל אביב               ליס

מרכז רפואי תל אביב

גורמי סיכון לניתוח דחוף ושינויי מגמה בטיפול הכירורגי-דלקת סעיפים של המעי הגסלריסהגורנשטיין 
מיכה רבאו              ' פרופ

ר יהודה קריב"ד

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי תל אביב

עדיגינצבורג
הערכת הרזרבה השחלתית ותפקוד הרחם בקרב נשים שעברו טיפול קרינתי לאחר 

טרנספוזיציה של השחלות
מרכז רפואי תל אביב, ליספואד עאזם' פרופ

שכיחות תופעות לוואי עיניות תחת שימוש סיסטמי באיזוטרטינואיןיובלדאדון
ר מאירה נוידרפר           "ד

לובוביץ-ר אורנה שמאי"ד

מרכז רפואי תל אביב           קופת 

חולים מכבי

איריסדייטש

וסקולריזציה כלילית מלעורית תוך שימוש בתומכן מפריש תרופה -השוואה בין רה

וסקולריזציה ניתוחית תוך שימוש בשני עורקי השד הפנימיים בחולים סוכרתיים -לרה

עם מחלה כלילית רב כלית

מרכז רפואי תל אביברפאל מור' פרופ

הקשר בין מחלת רשתית לבין הפרעה בזקפה בגברים סוכרתייםאורןהניס
ר "ענת לבנשטיין         ד' פרופ

וסטו'דן ג

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי שיבא

טלזילברמן 

 LRRK2 בגן G2019Sמאפיינים קליניים של חולי פרקינסון נשאי המוטציה 

ובחולים ללא אף  (GBA)בהשוואה לחולים נשאי מוטציה בגן בטא גלוקוצרברוזידס 

אחת משתי מוטציות אלו

ניר גלעדי                ' פרופ

'ר טניה גורביץ"ד

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי תל אביב

מרגליתזלוטניק

 לבין חומרת HbA1cרמת סוכר בצום ורמת , הקשר בין רמת הסוכר בדם בקבלה

סוכרתיים העוברים צנתור באבחנה של אוטם -מחלת הלב הכלילית בחולים לא

בשריר הלב או תעוקת חזה יציבה

שמואל בנאי            ' פרופ

ר ירון ארבל"ד

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי תל אביב

מיכלחן
מאפיינים -פיום קיבה בשיטה אנדוסקופית בחולי טרשת אמיוטרופית צידית

אפידמיולוגיים וקליניים

ויויאן דרורי               ' פרופ

ר ביאטריס נפוסי"ד

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי תל אביב



מאפיינים אפידמיולוגיים וקלינים-אנצפליטיס בילדיםניליינאי

ר "שמעון רייף             ד' פרופ

' סואן         פרופ-גליה גריסרו

גידי פרת

, מרכז רפואי תל אביב    דנה, דנה

, מרכז רפואי תל אביב        ספרא

מרכז רפואי שיבא

רעותיעקבי
הקשר בין התאוששות קצב הלב לבין רמות פעילות האנזימים אצטילכולין אסטראז 

ובוטירילכולין אסטראז

שלמה ברלינר          ' פרופ

ר יונתן כנעני"ד

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי תל אביב

גוניכץ
השפעת גיל החולה על הישרדות ארוכת טווח של חולים סוכרתיים אשר עברו ניתוח 

מעקפים תוך שימוש בשני עורקי בית החזה

רפאל מור               ' פרופ

ר נחום נשר"ד

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי תל אביב

 כמדד מוחלט ויחסי בזיהומים חיידקיים חריפיםcrpיוליהליפשיץ
שלמה ברלינר          ' פרופ

ר ירון ארבל"ד

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי תל אביב

איהמור ששון
תוצאות -רוסקולריזציה עורקית כלילית תוך שימוש בשני עורקי שד פנימיים שלדיים

ארוכות טווח
מרכז רפואי תל אביבר דימטרי פבני"ד

מאפיינים קליניים ואפידמיולוגיים-מסטואידיטיס בילדיםשרוןמורג קופר
ר "שמעון רייף             ד' פרופ

סואן-גליה גריסרו

, מרכז רפואי תל אביב    דנה, דנה

מרכז רפואי תל אביב

סיבוכים מילדותיים ותוצאות פרינטאליות-פקיעת קרומים מוקדמת טרם המועדגלעדמרגוליס
אריאל מני               ' פרופ

ר זיו צפריר"ד

, מרכז רפואי תל אביב         ליס, ליס

מרכז רפואי תל אביב

הדרמרינגר 
ראשונה של חולים -שכיחות נוגדנים חדשים כנגד גליקאנים בקרובי משפחה מדרגה

במחלות מעי דלתקיות

זמיר הלפרן             ' פרופ

ר איריס דותן"ד

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי תל אביב

 יום90המעבדתיים והדמוגרפים של ילודים הקטנים מגיל , המאפיינים הקלינייםעדינוסראטי
שמעון רייף              ' פרופ

ר אמיר בן טוב"ד

, מרכז רפואי תל אביב    דנה, דנה

מרכז רפואי תל אביב

אירוע אפילפטי כהתיצגות הקלינית של ילדים עם גידול מוחינעםניסן
שלומי קונסטנטיני      ' פרופ

פתאל-אביבה ולבסקי' פרופ

, מרכז רפואי תל אביב    דנה, דנה

מרכז רפואי תל אביב

נתן'סטולוביץ
 Pseudotumor cerebri / Idiopatic Intracranialאפידמיולוגיה של  

Hypertension 2005-2007 בישראל בשנים

ענת קסלר               ' פרופ

תמי שוחט' פרופ

מרכז רפואי תל אביב               

משרד הבריאות

טלסלע
תיאור ראשון של היעילות של מרכז משולב למניעת סרטן בגילוי מוקדם של סרטן 

בקרב אוכלוסיה ללא תסמינים
מרכז רפואי תל אביבנדיר ארבר' פרופ

מאהרסעאדה
 והסיכון להישנות בחולים עם שאתות במעי הגס APC-שונויות גנטיות בגן ל

 שנות מעקב5והחלחולת לאחר 
מרכז רפואי תל אביבנדיר ארבר' פרופ

ניליסער 
והרב פעמי במטוטרקסאט -הטיפול החד: רחמיים-הטיפול השמרני בהריונות חוץ

בהריונות אקטופיים בלתי פרוצים

דן גריסרו                ' פרופ

ר ישי לוין"ד

מרכז רפואי תל אביב               

מרכז רפואי תל אביב

Venous Thromboembolism  בקרב חולים עם זיהום ב-Cytomegalovirus ליהיעצמוני

מיכאל גלעדי            ' פרופ

דוד זלצר                  ' פרופ

וסטו'ר דן ג"ד

מרכז רפואי תל אביב               

מרכז רפואי תל אביב               

מרכז רפואי שיבא



ראניפטל
השפעת עירוי טסיות על דימום תוך גולגולתי חבלתי בקרב חולים המטופלים 

באספירין

צבי רם                   ' פרופ

ר מרגלית נבו                "ד

ר יונתן רוט"ד

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי תל אביב           מרכז רפואי 

תל אביב

דקלהפיבקו
שלשולים הנגרמים על ידי קלוסטרידיום דיפיצילה בילדים מאפיינים אפידמיולוגים 

וקלינים

שמעון רייף               ' פרופ

סואן-ר גליה גריסרו"ד

, מרכז רפואי תל אביב    דנה, דנה

מרכז רפואי תל אביב

אסנתפריד 
השפעה של עליה בגיל החולה על תוצאות ארוכות טווח של ניתוח מעקפים תוך 

שימוש בשני עורקי בית החזה

רפאל מור               ' פרופ

ר דמיטרי פבני"ד

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי תל אביב

OCT-הערכת שינויים בעובי הרשתית לאחר ניתוחי פזילה באמצעות מכשיר ההילהרייס מינץ

ר מאירה נוידרפר           "ד

ר חיים סטולוביץ             "ד

ר מיכאל ויסבורד"ד

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי תל אביב           מרכז רפואי 

תל אביב

דפנהשילה
 NON ARTHRITIC ANTERIOR מעקב ארוך טווח אחר חולים שאובנו עם 

ISCHEMIC OPTIC NEUROPATHYא" במרכז הרפואי ת

ענת קסלר               ' פרופ

שלמה ברלינר' פרופ

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי תל אביב

ניתוח להסרת פטריגיום עם שתל לחמית עצמיהדסשלו

משה לזר                ' פרופ

ר "ר דוד ורסנו                  ד"ד

נעמי פישר

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי תל אביב           מרכז רפואי 

תל אביב

אלכסנדר'שנדרוביץ
היארעות ומשמעות אחור : י פסאודומונס אארוגינוזה"דלקת ריאות מהקהילה ע

בטיפול אנטיביוטי מכוון כנגד החיידק
מרכז רפואי תל אביביהודה כרמלי' פרופ

מיכלשעובי 
בעזרת ביופסית  (PGD)השוואת איכות עוברים שעברו אבחון טרום השרשה 

ICSIלאיכות עוברים שהופרו בשיטת  (Polar Body biopsy)הגופיפים הקוטביים 

עמי עמית                ' פרופ

בנימין אלמוג              ' פרופ

ר מירה מלכוב"ד

מרכז רפואי תל אביב           מרכז 

רפואי תל אביב           מרכז רפואי 

תל אביב



                    


