
מרכז רפואי תל אביב -2013עבודות גמר בוגרים 

בית חוליםמנחיםשם עבודת גמר בעבריתשם פרטישם משפחה

סעראוחיון
-טיפול ביוד רדיואקטיבי לעומת טיפול בתרופות אנטיתירואידליות לחולי גרייבס

השפעות מטבוליות ואנדוקריניות

נפתלי שטרן         ' פרופ

ר אלנה יצחקוב"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

 בכיח מגורה יורדת בחולי סרטן הריאהHO-1פעילות אלוןאחימור
ליזי פיירמן             ' פרופ

שי-ר אמיר בר"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

דגניתאלמסי
 בילדים ונוער 1שכיחות של חמצת סוכרתית בעת האבחנה של סוכרת מסוג 

.על פי נתונים דמוגרפים, בישראל

נעמי וינטרוב           ' פרופ

ר אורי איל"ד

מרכז רפואי תל אביב            , דנה

מרכז רפואי תל אביב, דנה

יאיראראל
לפני , באנשים בריאים, מדידה לא פולשנית של מהירות זרימת דם ברשתית 

ואחרי ארוחה שומנית

ארדון רובינשטיין   ' פרופ

ר ירון ארבל"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

הנטל של אשפוזים יאטרוגנים בכירורגיהענתבן ארי שפירא

יוסף קלאוזנר         ' פרופ

ינסקי        'ר חגית טולצ"ד

ר אילנית מלר"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

אלעדבן ארצי
 לבין השתלת מסתם גלאוקומה Ex-pressהשוואה בין טרבקולקטומיה עם מנקז 

ש אחמד"ע

ענת לבנשטיין         ' פרופ

ר מיכאל ויסבורד"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

 כסמן פרוגנוסטי בזיהום דרכי השתןCRPמהירות עומרבר
שלמה ברלינר        ' פרופ

ר אראל יפה"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

על איזון גלוקוזה בחולים אנמיים (EPO)השפעת אריתרופוייטין מורןגוילי
משה מיטלמן          ' פרופ

ר הווארד אוסטר"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

שאלון לזיהוי מטרות טיפוליות בשורדים לאחר גידול מוחי בילדותםנעהגרינברג
שלומי קונסטנטיני    ' פרופ

ר רונית אלחסיד"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

חדות הראיה ושיעור הסיבוכים לאחר הוצאת שמן סיליקוןלירוןגרשוביץ
עדיאל ברק            ' פרופ

ר אלעד מויסייב"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

ענתונגר
שכיחות וגורמי סיכון : קרעים מדרגה שלישית ורביעית במהלך לידה לדנית

במיילדות המודרנית

אסנת גרוץ           ' פרופ

ר יוסי חסון                "ד

ר רונן גולד"ד

, מרכז רפואי תל אביב         ליס, ליס

, מרכז רפואי תל אביב              ליס

מרכז רפואי תל אביב

אסףוקנין
הקשר בין ציון נורטון נמוך לבין סיבוכים ותמותה בקשישים המאושפזים במחלקה 

פנימית

וסטו                  'ר דן ג"ד

רובינוב-ר ערן לשם"ד

מרכז רפואי שיבא                   

מרכז רפואי תל אביב

גלזקס הופר

 rotation במערכת                      rtPAהשוואת תגובה לפיברינוליזה באמצעות 

thrombelastography (ROTEG)  בחולות יתר לחץ תוך גולגולתי עצמוני

ובקבוצת ביקורת

שלמה ברלינר        ' פרופ

ענת קסלר' פרופ

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

אלומהסלע-חובל
-הופעת פריחה לאחר טיפול אנטיביוטי בילדים חולי מונונוקלאוזיס זיהומית

גורמי סיכון, מאפיינים, שכיחות
מרכז רפואי תל אביב, דנהשמעון רייף' פרופ



 כמדדים פרוגנוסטים במחלות דלקתיותCRP ומהירות CRP אולהיפימובסקי
שלמה ברלינר        ' פרופ

ר אראל יפה"ד

מרכז הרפואי תל אביב                

מרכז הרפואי תל אביב

חןמאיר
טכניקה לשחרור לטרלי -חידושים בתחום החלפת ברכיים מלאה בחולי ואלגוס

ותוצאותיה

שמואל דקל           ' פרופ

יק'צ'ר אופיר צ"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

תומרמן
שימוש בסימולציית מציאות מדומה לקביעת פוטנציאל לרכישת מיומנות בכירורגיה 

אנדוסקופית
מרכז רפואי תל אביבר עמיר סולד"ד

מאפיינים אפדימיולוגיים וקליניים-ניסיונות אובדניים בילדים ונועראיתימרמור
שמעון רייף             ' פרופ

ר נחמיה קיסר"ד

מרכז רפואי תל אביב            , דנה

מרכז רפואי תל אביב, דנה

Hepatic Stellate Cells-  על שגשוג ומחזור התא בFTS וDהשפעת ויטמין רינהנאמן
שמעון רייף           ' פרופ

'ר שירלי אברמוביץ"ד

מרכז רפואי תל אביב            , דנה

מרכז רפואי תל אביב, דנה

ירידת מים מוקדמת לפני המועד עם נוכחות מקוניום במי השפירדןניר
אריאל מני          ' פרופ

'ר שרון מסלוביץ"ד

, מרכז רפואי תל אביב         ליס, ליס

מרכז רפואי תל אביב

מאפיינים קליניים ומעבדתיים באבחנה אז והיום-תסמונת מיאלודיספלסטיתשניסבוראי ליטבק
משה מיטלמן          ' פרופ

טל-ר אופירה בן"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

כפיר רפאסיאג
חקר השפעת טיפול כימי עם אוקסליפלטין על תהליכי רגנרציה בכבד לאחר 

ורית'כריתת כבד מג

רישרד נקש           ' פרופ

ר יעקב גויכמן"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

שימור פוריות בנשים חולות סרקומהאנהסלצר
פואד עאזם            ' פרופ

ר יוסי חסון"ד

, מרכז רפואי תל אביב         ליס, ליס

מרכז רפואי תל אביב

ישיסקלי
הקשר בין איכות זרימת הדם במיקרוצירקולציה הכלילית לבין חומרת הטרשת 

בעורקי התרדמה בחולים עם תעוקת חזה ועורקים כליליים תקינים

שמואל בנאי           ' פרופ

ר ירון ארבל"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

מאנססרחאן
 משפיעה על הסיכוי ללקות בממאירות פרט APC בגן I1307Kהאם השונות 

?לממאירויות של המעי הגס והחלחולת בישראל
מרכז הרפואי תל אביבנדיר ארבר' פרופ

ספואתעודה
האם היפותרמיה מעלה סיכון להתפתחות דימום בתוך חדרי המוח בפגים שנולדו 

?(very low birth weight) גרם 1500-במשקל נמוך מ

שאול דולברג          ' פרופ

ול          'עימאד מח' פרופ

ר יורם בנטל"ד

מרכז רפואי תל אביב                    

ם                      "בית החולים רמב

בית החולים לניאדו

מיתוס או מחלה":   Personnelitis"מאירעזרא אליה
אריאל מני              ' פרופ

ר זיו צפריר"ד

, מרכז רפואי תל אביב         ליס, ליס

מרכז רפואי תל אביב

שניפרנק
שיקום לימפוציטים לאחר השתלת תאי אב המטופויאטיים במבוגרים והשלכות 

קליניות

אלה נפרסטק         ' פרופ

ר בוריס טרטקובסקי"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

לירוןרבר
פיתוח אפשרי של היחס בין פיברינוגן קרישתי לאנטיגני כסמן לנוכחות פיברינוגן 

יותר דביק

שלמה ברלינר        ' פרופ

ר ערן רובינוב"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

בכף הרגל לאחר שברים בעצם העקב" תסמונת מדור"תת אבחון של התפתחות רוןרוזנטל
שמואל דקל           ' פרופ

יק'צ'ר אופיר צ"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב



התוצא הראייתי לאחר כימוטרפיה לגליומות מתקדמות של דרכי הראייהבןשופטי
ענת קסלר             ' פרופ

שלמה קונסטנטיני' פרופ

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

אמירשטרנפלד
הקשר בין זרימת הדם במיקרוצירקולציה הכלילית בזמן צנתור לבין זרימת הדם 

בעורקי הרשתית

ארדון רובינשטיין   ' פרופ

ר ירון ארבל"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

נועהשמש ברטוב
השפעת משלב תרופתי סדטיבי של קטמין מורפין ומידאזולם על איכות התקופה 

הסופנית בחולי סרטן הנוטים למות

רמי בן יוסף            ' פרופ

ר נעם אסנה"ד

מרכז רפואי תל אביב                

מרכז רפואי תל אביב

עמרישנטל
ניתוחיים בחולי -שוליים היסטולוגיים חיוביים כגורם סיכון לסיבוכים זיהומים בתר

מחלת קרוהן העוברים ניתוחי אילאוצקקטומי

ר שמואל אביטל         "ד

ינסקי'ר חגית טולצ"ד

מרכז רפואי מאיר                      

מרכז רפואי תל אביב



                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    


