
מרכז הרפואי תל אביב- 2014עבודות גמר בוגרים 

בית חוליםמנחיםנושא עבודת גמר בעבריתשם פרטישם משפחה

הקשר בין הפרעות בתפקוד המיני לבין רמת מדדי דלקת בדם הפריפרי של נשים עם מחלת לב כליליתעמיתזיו-אורן1
שמואל בנאי       ' פרופ

וסטו'דן ג' פרופ

מרכז רפואי תל אביב       מרכז 

רפואי שיבא

 בעת הישנות המחלהMRI- בFLAIR לרצפי GBMבחינת מתאם בין הדרדרות קלינית של חולי מילהאלפרסון2

צבי רם             ' פרופ

ר ארז נוסק             "ד

ר טלי יונש קמחי"ד

מרכז רפואי תל אביב       מרכז 

רפואי תל אביב       מרכז רפואי 

תל אביב

מרכז רפואי תל אביב, ליספואד עאזם' פרופ והשפעתה על תוצאות הטיפול בהפריה חוץ גופיתCoastingאפיון התגובה השחלתית בעקבות חןאסטמן3

 כסמן אבחנתי ופרוגנוסטי במנינגיטיס חיידקית וויראליתCRPתאוצת  אהדביתן4
ר דוד חסין             "ד

ר אראל יפה"ד

מרכז רפואי תל אביב       מרכז 

רפואי תל אביב

עובי הרשתית ושכבת סיבי העצב ברשתית בעיניים עם אופתלמופתיה על רקע מחלת בלוטת התריסשרון בלום5

'   יגאל לייבוביץ' פרופ

ענת קסלר        ' פרופ

ר מאירה נוידרפר"ד

מרכז רפואי תל אביב       מרכז 

רפואי תל אביב       מרכז רפואי 

תל אביב

תוצאים קליניים של מתן טיפול ראשוני בחולים עם חום ונויטרופניהענתברקוביץ6
דוד זלצר           ' פרופ

ר ליאן רבינוביץ"ד

מרכז רפואי תל אביב       מרכז 

רפואי תל אביב

 כמדד פרוגנוסטי במחלות זיהומיות חריפות של העורCRP (CRPv)מהירות רימוןגולובי7
ר דוד חסין             "ד

ר אראל יפה"ד

מרכז רפואי תל אביב       מרכז 

רפואי תל אביב

נועהגור אריה8
  HYDROXYLASE 21מאפיינים גנטיים של צאצאים למשפחות עם הצורה הלא קלאסית של חסר האנזים 

פנוטיפ באותם נבדקים-ומתאם הגנוטיפ
מרכז רפואי תל אביב, דנהנעמי וינטרוב      ' פרופ

 בקרב יולדותblood patch- שהצריך טיפול בAccidental dural puncture- גורמי סיכון למאשהגלינר רון9
אריאל מני          ' פרופ

ר נדב משען"ד

, מרכז רפואי תל אביב ליס, ליס

מרכז רפואי תל אביב

מרכז רפואי תל אביבסמי ויסקין' פרופ בחולי פרפור חדרים אידיופתי לעומת נבדקים בריאיםearly repolarizationתבנית ערן יעקבגליקסון10

מרכז רפואי תל אביבנדיר ארבר' פרופ משפיעה על הסיכוי ללקות באדנומות של המעי הגס והחלחולת בישראלAPC בגן I1307Kהאם השונות מורןדרוקר11

מרכז רפואי תל אביבעמי-ר רונן בן"ד.פטרייתיים-לשישה תכשירים אנטי, תל אביב" סוראסקי"רגישותם של זני קנדידה גלברטה במרכז הרפואי יובלהילרוביץ12

ציקלוספורין כטיפול בקוליטיס כיבית קשהשירליקיסר-הרץ13
ר איריס דותן           "ד

ר תהל אלטמן" ד

מרכז רפואי תל אביב       מרכז 

רפואי תל אביב

 ובחינת הגורמים המנבאים סיבוך זהCTהיארעות דלף אוויר לאחר ניקור מלעורי של הריאה בהנחיית יפעתויגיסר14
ר יהודה שוורץ         "ד

שי-ר אמיר בר" ד

מרכז רפואי תל אביב       מרכז 

רפואי תל אביב

COPDהשכיחות והגורמים המנבאים והפרוגנוזה של תסחיפי ריאה בהחמרה חריפה של עומרוייצנר15
ר יהודה שוורץ         "ד

שי-ר אמיר בר" ד

מרכז רפואי תל אביב       מרכז 

רפואי תל אביב

יחס הצפיפות האופטית ככלי דיאגנוסטי בהערכת פתולוגיות ברשתיתעמיתוינברג16
עדיאל ברק       ' פרופ

ר מאירה נוידרפר"ד

מרכז רפואי תל אביב       מרכז 

רפואי תל אביב

אביטלורטהיימר17
השפעת מאפיינים קליניים גנטיים ומעבדתיים על הסיכוי להשגת

PGDהריון קליני בשיטת 

פואד עאזם        ' פרופ

ר מירה מלכוב         "ד

ר דלית בן יוסף"ד

, מרכז רפואי תל אביב ליס, ליס

מרכז , מרכז רפואי תל אביב ליס

רפואי תל אביב



מרכז רפואי תל אביבאלי שפרכר' פרופאפיון הבסיס הגנטי של סינדרום משפחתי חדש עם נטייה לממאירויות  הדסזמיר18

אמירזרח19
 כטיפול בהיפרדות רשתית רגמטוגנית pneumatic retinopexyהערכה מחדש של 

מחקר רטרוספקטיבי

עדיאל ברק       ' פרופ

ר אייל כהן"ד

מרכז רפואי תל אביב       מרכז 

רפואי תל אביב

תרגום ותיקוף גרסה עברית לשאלון הערכה תפקודית כתףיעלכהן20

משה סלעי        ' פרופ

יק        'צ'ר אופיר צ"ד

ר אייל עמר"ד

מרכז רפואי תל אביב       מרכז 

רפואי תל אביב       מרכז רפואי 

תל אביב

מונאכנאענה21
היארעותה וגורמי הסיכון של תופעת קרישה מאוחרת מאוד אחרי אנגיופלסטיה כלילית באמצעות תומכנים 

.שאינם מצופי תרופה

ר אמיר הלקין         "ד

ר אריה שטיינויל"ד

מרכז רפואי תל אביב       מרכז 

רפואי תל אביב

?האם לביופסיה של בלסטומר לצורך אבחון גנטי טרום השרשתי יש השלכות מיילדותיותדנהלימוני22
פרופ אריאל מני          

ר יוסי חסון" ד

, מרכז רפואי תל אביב ליס, ליס

מרכז רפואי תל אביב

 כמדד פרוגנוסטי בדלקת ריאות מחקר עוקבה רטרוספקטיביC REACTIVE PROTEINמהירות רונןמס23
ר דוד חסין             "ד

ר אראל יפה"ד

מרכז רפואי תל אביב          

מרכז רפואי תל אביב

 משפיעה על הסיכוי ללקות באדנומות של המעי הגס והחלחולת בישראלAPC בגן I1307Kהאם השונות מנאלמסאלחה24
נדיר ארבר       ' פרופ

ר שרה קראוס"ד

מרכז רפואי תל אביב          

מרכז רפואי תל אביב

בילדים' בדיקת תוצאות תפקודיות ואיכות חיים לטווח ארוך לאחר ניתוחי פאוץמאיהסולומון25
ינסקי   'ר חגית טולצ"ד

ר אסנת זמורה"ד

מרכז רפואי תל אביב          

מרכז רפואי תל אביב

היבהסמאר26
 ללקות בשאת המעיAPCבגן - E1317Q וI1307Kהערכת הסיכון בשונות 

.הגס והחלחולת

נדיר ארבר        ' פרופ

ר שרה קראוס"ד

מרכז רפואי תל אביב          

מרכז רפואי תל אביב

.השפעת הטיפול בהמודיאליזה על עובי הרשתית והבצקת המקולרית בקרב חולים עם רטינופתיה סוכרתיתנורעאזם27

ר מאירה נוידרפר    "ד

ר מיטל שקד           "ד

ר אוריאל שפירר"ד

מרכז רפואי תל אביב         

מרכז רפואי תל אביב         

מרכז רפואי תל אביב

כראמהעאסלה אבו רי28
הקשר בין ציון נורטון נמוך לבין סיבוכים ותמותה לאחר ניתוחים

אלקטיביים עם החלפה מלאה של מפרק הירך בקשישים

משה סלעי       ' פרופ

וסטו'דן ג' פרופ

מרכז רפואי תל אביב         

מרכז רפואי תל אביב

נטלי אסתפופוביץ29
תוצאות ארוכות טווח של חולים סוכרתיים אשר עברו ניתוח מעקפים תוך שימוש בשני עורקי בית החזה 

הפנימיים

רפאל מור        ' פרופ

ר דימיטרי פבני"ד

מרכז רפואי תל אביב          

מרכז רפואי תל אביב

 והערכת הסיכוי לסרטן המעי הגס והחלחולתCD24-  בגן לP170 C\Tשינוי גנטי יניב פניג30
נדיר ארבר        ' פרופ

ר שרה קראוס"ד

מרכז רפואי תל אביב          

מרכז רפואי תל אביב

ענתפרום31

  VENOUS THROMBOEMBOLISM

ורי של הגפה'בקרב חולים קשישים שמקבלים טיפול אנטיקואגולנטי מניעתי לאחר ניתוח אורטופדי מג   

התחתונה

שמואל דקל       ' פרופ

וסטו'דן ג' פרופ

מרכז רפואי תל אביב         

מרכז רפואי שיבא

התחלואה והטיפול במטופלים עם עבר ביריאטרי שעברו ניתוח לתיקון בקע,בחינת המאפיינים הדמוגרפייםתומרפרלוק32

ר בנימין מייליק        "ד

ר אהובה מייליק       "ד

רי וייס'ר ג"ד

מרכז רפואי תל אביב         

מרכז רפואי תל אביב         

מרכז רפואי תל אביב

דבירקניגשטיין33
האם ירידה במשקל מהווה גורם מגן על תפקודי הראיה והסיכוי

?להתקפים נוספים בחולים עם תסמונת פסוידוטומור צרברי

ענת קסלר        ' פרופ

נפתלי שטרן' פרופ

מרכז רפואי תל אביב          

מרכז רפואי תל אביב



גלעדרבינא34
תוצאות אנטומיות: מעקף כירורגי של חסימה בדרכי הדמעות

עם וללא זיהום קודם בשק הדמעות, ותפקודיות במנותחים

'    יגאל לייבוביץ' פרופ

ר מאירה נוידרפר     "ד

ר שני גולן"ד

מרכז רפואי תל אביב         

מרכז רפואי תל אביב          

מרכז רפואי תל אביב

מרכז רפואי תל אביבזיו גיל' פרופהשפעת כריתה מאוחרת של בלוטת התריס על חולים עם ממאירות בדרגת התמיינות גבוהה בבלוטת התריסירוןרודניצקי35

אופיררון36
      HALL FINDLAY VERTICAL SCAR MAMMAPLASTYמעקב ארוך טווח לאחר ניתוח בשיטת 

אפיון אובייקטיבי וסובייקטיבי של הסימטריה בין השדיים והתוצאה הקוסמטית

אייל גור            ' פרופ

ר יואב ברנע"ד

מרכז רפואי תל אביב          

מרכז רפואי תל אביב

זיהוי גורמי הסיכון לאשפוז יולדות בטיפול נמרץאיילהשבח37
אריאל מני          ' פרופ

'ר שרון מסלוביץ"ד

מרכז רפואי תל אביב    , ליס

מרכז רפואי תל אביב, ליס

 בחולים עם דיברטיקוליטיס מחקר עוקבה רטרוספקטיביCRPהערך הדיאגנוסטי של מדידת שרוןשפרינג שטיין38
ר רון גרינברג         "ד

ר ערן ניזרי"ד

מרכז רפואי תל אביב          

מרכז רפואי תל אביב

יעלשרון39
הקשר בין הפרעה בזקפה לבין חומרת מחלת לב כלילית ותפקוד החדר השמאלי המוערכים בצנתור 

ובאקוקרדיוגרפיה

שמואל בנאי   ' פרופ

וסטו'דן ג' פרופ

מרכז רפואי תל אביב         

מרכז רפואי שיבא


