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תזונה ודיאטה:מחלקה

DiNA)בחינת מהימנות ותיקוף כלי 24/04/2017תזונה ודיאטה
(Dietitian Nutritional Assessment

לקביעת מצב תזונתי במאושפזים מבוגרים
וקשישים

נתונים קיימיםציונה אברהם
ושאלונים

מאושרלא11/06/2018 0207-17-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

רנטגן:מחלקה

,(cystic duct)אמבוליזציה של צינור המרה 08/02/2016רנטגן
אשר אינם מועמדים, בחולים מורכבים

כחלופה, לניתוח לכריתת כיס המרה
-להשארת נקז בכיס המרה באופן קבוע

.מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםאלי עטר
ושאלונים

מאושרלא01/03/2018 0023-16-
RMC

האם ניתן לאבחן- מחקר רטרוספקיבי 24/07/2016רנטגן
מחלה דיברטיקולרית פשוטה בחולים חוזרים

י"ללא חשיפה לקרינה מייננת ע, USי "ע
?CTשימוש ב

נתונים קיימיםגיל בכר
ושאלונים

מאושרלא09/08/2017 0503-16-
RMC

השוואת איכות התמונה בטומוגרפיה18/08/2016רנטגן
מחשבית של המח בשתי שיטות שיחזור

IMR ו  –I Dose CT-  מחקר רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםגיל בכר
ושאלונים

מאושרלא19/09/2018 0549-16-
RMC

הגורמים המשפיעים- מחקר רטרוספקטיבי21/09/2016רנטגן
על קושי בהוצאת אבנים מדרכי הרוק

נתונים קיימיםגיל בכר
ושאלונים

מאושרלא31/10/2017 0623-16-
RMC

4:כ לקבוצה"סה

פנימית ד:מחלקה

השפעת ניתוחים בריאטריים שבוצעו16/01/2013פנימית ד
במסגרת שרותי בריאות כללית על מדדי

.תחלואה ותמותה

מאושרלא17/03/2018ללא מוצר מחקרדרור דיקר 0003-13-
RMC
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בחינת יישום ההמלצות במכתב השחרור18/12/2013פנימית ד
לטיפול תרופתי נוגד סכרת לאחר אישפוז

י"י הרופא המטפל וע"במחלקה פנימית ע
.המטופל

מאושרלא21/01/2018ללא מוצר מחקרדרור דיקר 0495-13-
RMC

,מבוקר פלצבו, סמיות-כפול, מחקר אקראי08/04/2014פנימית ד
בקבוצות מקבילות להערכת התוצאות

וסקולריות בעקבות טיפול באמצעות-הקרדיו
(MK-8835/PF-04971729)  ארטוגליפלוזין

 ומחלת כלי דם2בנבדקים עם סוכרת סוג 
מאובחנת

מאושרכן25/08/2018תכשיר רפואידרור דיקר 0055-14-
RMC

איזון לחץ דם אופטימלי באירוע מוחי בחולים10/04/2014פנימית ד
שעברו אירוע מוחי או אירוע מוחי איסכמי

. החודשים האחרונים1-6חולף ב
(Stroke in hypertension optimal

treatment trial)

מאושרלא19/07/2018ללא מוצר מחקרדרור דיקר 0605-13-
RMC

ביסוס פרוטוקול טיפול: מחקר רטרוספקטיבי07/01/2015פנימית ד
בשיחרור חולה סוכרתי לאחר, בסוכרת

ניתוח בריאטרי

נתונים קיימיםדרור דיקר
ושאלונים

מאושרלא26/01/2018 0685-14-
RMC

חקר הבטיחות והיעילות של סמגלוטייד פעם17/05/2015פנימית ד
.ביום במטופלים עם השמנת יתר ללא סוכרת

מאושרכן26/09/2017תכשיר רפואידרור דיקר 0300-15-
RMC

,בתווית פתוחה, מחקר בחלוקה אקראית28/01/2016פנימית ד
בקבוצות מקבילות להערכת היעילות

והבטיחות של אלירוקומאב לעומת הטיפול
2הרגיל במטופלים עם סוכרת מסוג 

ודיסליפידמיה מעורבת עם סיכון
שלהם רמת, קרדיווסקולרי גבוה

non-HDL-Cשאינה מאוזנת כראוי עם 
הטיפול בסטטינים הנסבל ביותר

מאושרכן18/04/2018תכשיר רפואידרור דיקר 0025-16-
RMC

אב-השפעת ניתוח בריאטרי על טסיות ותאי14/08/2016פנימית ד
לפני ואחרי (ריכוז ותיפקוד)אנדותליאליים 
ניתוח בריאטרי

מאושרלא27/11/2017ללא מוצר מחקרדרור דיקר 0732-15-
RMC

ג" מ3.0השפעה ובטיחות של לירגלוטייד 06/10/2016פנימית ד
בנבדקים עם עודף משקל או השמנת יתר

 המטופלים באינסולין2ועם סוכרת מסוג 
בזאלי

מאושרכן22/01/2018תכשיר רפואידרור דיקר 0663-16-
RMC

9:כ לקבוצה"סה
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פנימית ג:מחלקה

קביעת אינדקס השגשוג והתאמתו לשלב05/02/2015פנימית ג
הממאירות ולפרוגנוזה של חולים עם

GASTRIC CARCINOMAבאמצעות 
צביעות אימונוהיסטוכימיות של תמהיל

מחקר רטרוספקטיבי -Ki-Cadנוגדנים 

נתונים קיימיםמיל מוחיסן'ג
ושאלונים

מאושרלא22/02/2017 0029-15-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

פנימית ב:מחלקה

השוואת סמנים ביולוגיים של סרטן השד10/06/2015פנימית ב
בגברים לעומת נשים

מאושרלא08/07/2017ללא מוצר מחקרבצלאל פודולק 0330-15-
RMC

יעילות הטיפול בכלורמפניקול והקשר לדיכוי24/11/2015פנימית ב
מוח עצם במטופלים

נתונים קיימיםבצלאל פודולק
ושאלונים

מאושרלא10/01/2017 0734-15-
RMC

2:כ לקבוצה"סה

עיניים:מחלקה

שכיחות וגורמי הסיכון להופעת ממברנה31/05/2012עיניים
אפירטינלית לאחר ניתוח הפרדות רשתית

.ראשוני

מאושרלא02/07/2016ללא מוצר מחקרריטה ארליך 0114-12-
RMC

ניסיוננו קצר הטווח בהזרקות שתל10/02/2013עיניים
במרכז רפואי רבין (®Ozurdex)דקסמתזון 

כטיפול בדלקת ענביה מרכזית או אחורית
כרונית ממקור לא זיהומי

מאושרלא02/03/2016ללא מוצר מחקררותי סלע 0480-12-
RMC

הערכת פעילות מערכת הקרישה בנוזלי09/06/2013עיניים
הזגוגית של חולים במחלות רשתית שונות

מאושרלא24/08/2016ללא מוצר מחקרריטה ארליך 0290-13-
RMC

השוואת הסיבוכים התוך ובתר ניתוחיים08/02/2015עיניים
לאחר ניתוח משולב של ויטרקטומיה והסרת
ירוד בחולים שמנותחים בשל סיבוכי סכרת

.לעומת חולים לא סכרתיים

נתונים קיימיםריטה ארליך
ושאלונים

מאושרלא24/02/2018 0043-15-
RMC

4:כ לקבוצה"סה

נפרולוגיה:מחלקה
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השפעת השמנת יתר על הצטברות שומן14/07/2011נפרולוגיה
בכליה

מאושרלא25/07/2018ללא מוצר מחקראדלשטיין-מיכל הרמן 0239-11-
RMC

הימצאות ואפיון של כאב ותסמיני דיאליזה12/02/2015נפרולוגיה
תפקוד יומי ושימוש, איכות חיים, נוספים

.בשירותי בריאות במטופלי המו דיאליזה

נתונים קיימיםאשר קורזיץ
ושאלונים

מאושרלא28/02/2017 0674-14-
RMC

האם השמנת יתר משפיעה בצורה זהה על01/11/2015נפרולוגיה
?התפקוד הכליתי בהתאם למגדר

מאושרלא18/07/2018ללא מוצר מחקרבוריס זינגרמן 0588-15-
RMC

3:כ לקבוצה"סה

נוירולוגיה:מחלקה

מאושרלא10/08/2017ללא מוצר מחקרלילך גולדשטיין.NASIS- רישום שבץ מוח לאומי 28/02/2013נוירולוגיה 0090-13-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

כירורגיה ב:מחלקה

השוואת יעילות באיזון הסוכרת של ניתוחים17/03/2014כירורגיה ב
בריאטריים  מול טיפול תרופתי בחוליי סוכרת

 עם סוכרת לא מאוזנת ועם מידת מסת2סוג 
2מ/ג" ק34.9 ל 2מ/ג" ק30הגוף בין 

מאושרלא12/11/2017ללא מוצר מחקראנדרי קידר 0588-13-
RMC

לפרוסקופיה, כריתת גידולים של הרקטום12/03/2015כירורגיה ב
מחקר רטרוספקטיבי, לעומת שיטה פתוחה 

Laparoscopic versus open approach
for rectal cancer resection a

retrospective study

נתונים קיימיםנידאל עיסא
ושאלונים

מאושרלא29/07/2017 0412-14-
RMC

מחקר רטרוספקטיבי הבודק את חשיבות23/08/2015כירורגיה ב
TEMמרחק השוליים הניתוחיים בניתוחי 

והקשר לחזרת מחלה מקומית

נתונים קיימיםעופר אלדר
ושאלונים

מאושרלא23/09/2016 0462-15-
RMC

3:כ לקבוצה"סה

כירורגיה א:מחלקה

השפעת המוצא האתני על סיכויי ההצלחה11/02/2015כירורגיה א
מחקר רטרוספקטיבי– בניתוח בריאטרי 

ושאלונים

נתונים קיימיםמירב מירון
ושאלונים

מאושרלא25/03/2018 0098-15-
RMC
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ביצוע צביעות אימונוהיסטוכימיות כגורם26/08/2015כירורגיה א
,מנבא פרוגנוסטי בחולי סרטן מערכת העיכול

 -2000שד ושתן במרכז רפואי רבין בשנים 
2014

מאושרלא20/06/2017ללא מוצר מחקרלאה וולפסון 0418-15-
RMC

2:כ לקבוצה"סה

טיפול נמרץ:מחלקה

הספק לב מתוקנן שנמדד לא פולשנית כמדד09/10/2016טיפול נמרץ
מחקר- מנבא תמותה בקרב חולים קשים 

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםשאול לב
ושאלונים

מאושרלא29/11/2017 0660-16-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

הנהלת הסיעוד:מחלקה

הנהלת
הסיעוד

מתן אנטיביוטיקה לחולה בסוף החיים16/06/2015
הקשר בין שחיקת רופאים ומתן: באשפוז

טיפול במצב בלתי הפיך תוך סיכון בריאות
הציבור

נתונים קיימיםרינה פדורובסקי
ושאלונים

מאושרלא10/08/2017 0321-15-
RMC

1:כ לקבוצה"סה

גסטרואנטרולוגיה:מחלקה

גסטרואנטרולו
גיה

השפעת תזכורת גרפית לדיווח של31/10/2013
דיברטיקולוזיס של מעי הגס במהלך

הקולונוסקופיה

מאושרלא14/12/2017ללא מוצר מחקרניקוב'בוריס ספוז 0176-12-
RMC

גסטרואנטרולו
גיה

 –Paritaprevir/r- יעילות הטיפול ב05/10/2016
Ombitasvir, ± Dasabuvir, ± Ribavirin

ותכנית התמיכה במטופלים עבור חולי
 כרונית במסגרת הפרקטיקהCהפטיטיס 

מחקר)מחקר תצפיתי בישראל - יומית -היום
CITRINE)

מאושרכן22/11/2017ללא מוצר מחקרחמדה וייס 0655-16-
RMC

2:כ לקבוצה"סה

אורתופדיה:מחלקה
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מחקר פרוספקטיבי רב מרכזי מבוקר אקראי12/02/2015אורתופדיה
וסמוי למעריך לבדיקת יעילות הטריה

 במטופליםESCHAR EXאנזימטית בעזרת 
פצעים ברגליים על)עם פצעים קשי ריפוי 

כיבים ורידיים ברגליים ופצעים, רקע סוכרתי
שלא נרפאו (לאחר טראומה או לאחר ניתוח

 שבועות4במשך לפחות 

מאושרכן29/03/2018תכשיר רפואידרור רובינסון 0081-15-
RMC

בתיקון™    Agili-Cהערכת ביצועי שתל 25/08/2015אורתופדיה
פגיעות סחוס ועצם

מכשיר/אביזר-ר"אמאיל הלר
רפואי

מאושרכן03/04/2018 0535-15-
RMC

בחינת היעילות של טיפול בהזרקות גז אוזון31/12/2015אורתופדיה
להקלת כאבים הנובעים

מאוסאטאוארתריטיס של ברך

מכשיר/אביזר-ר"אמדרור רובינסון
רפואי

מאושרלא19/07/2018 0751-15-
RMC

 בטיפול בבוהןAGILI-Cשמוש במשתל 02/06/2016אורתופדיה
גדולה בכף רגל לשם שיפור תוצאות

.תפקודיות וטווח תנועה

מכשיר/אביזר-ר"אמאיל הלר
רפואי

מאושרכן17/07/2018 0382-16-
RMC

בדיקת. המחקר הינו מחקר רטרוספקטיבי11/09/2016אורתופדיה
נתוני כאב ומצב בריאות של מטופלים

המקבלים טיפול בתכשירים חדשים לכאב
נוירופתי

נתונים קיימיםדרור רובינסון
ושאלונים

מאושרלא01/11/2017 0612-16-
RMC

השוואה רטרוספקטיבית של התחלואה06/04/2017אורתופדיה
והתמותה של חולי שברי צוואר ירך לפני

ולאחר הטמעת מדד האיכות הלאומי לניתוח
?האם מצב החולים הוטב,  שעות48תוך 

נתונים קיימיםברק חביב
ושאלונים

מאושרלא18/06/2018 0214-17-
RMC
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אורולוגיה:מחלקה

השוואה תוצאות וסיבוכים בין מטופלים23/11/2014אורולוגיה
RIRSמקבוצות שונות שעוברים 

ואורטרוסקופיה

מאושרלא27/12/2017ללא מוצר מחקרדוד ליפשיץ 0627-14-
RMC

אנליזה- ריסוק חוץ גופי לאבנים בשופכן 04/11/2015אורולוגיה
2008-2015רטרוספקטיבית בין השנים 

נתונים קיימיםרון גלעד
ושאלונים

מאושרלא03/02/2018 0469-15-
RMC



מימון חברהתאריך תוקףמספר הבקשהסוג המחקרשם החוקרמחלקה מצבשם המחקר תאריך הבקשה

24/07/2017 7 מתוך 7עמוד 

נעם פרנקל203 - 202- רשימת המחקרים   י"הודפס ע
45 כ"סה 12/12/2099עד :  חתך תאריכים

; בית חולים השרון=מרפאה/ קמפוס ; מאושר=מצב; מרכז רפואי רבין=בית חולים; ; תאריך הגשה=סוג התאריך:  תנאי סינון

הופק מתוכנת מטרות

05/08/2016אורולוגיה
מחקר רטרוספקטיבי המרכז את נתוני

הטיפול בשאת אפיתל המעבר של מערכת
.השתן העליונה

כחלק מקבוצת, רב מרכזי, מחקר בינלאומי
 של האיגוד האנדואורולוגיCROESהמחקר 
העולמי

נתונים קיימיםרון גלעד
ושאלונים

מאושרלא26/09/2017 0187-16-
RMC

שכיחות הישנות אבני כליה לאחר טיפול01/11/2016אורולוגיה
מחקר- דפיניטיבי כתלות בהרכבן הכימי

רטרוספקטיבי

נתונים קיימיםדוד ליפשיץ
ושאלונים

מאושרלא15/11/2017 0701-16-
RMC

שאת אפיתל המעבר של מערכת השתן12/06/2017אורולוגיה
השוואה רטרוספקטיבית בין טיפול- העליונה 

אנדוסקופי לטיפול ניתוחי

נתונים קיימיםרון גלעד
ושאלונים

מאושרלא03/07/2018 0343-17-
RMC
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