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 הערמונית סרטןחדשות   -נושא:  1פרק  
prostate cancer 

Two Prostate Cancer Drugs Delay Spread of the Disease 

 

 סרטן הערמונית – הסרטן הנפוץ ביותר בקרב גברים בלבד

 

 סרטן הערמונית: המחלה שהורגת ישראלי אחד ביום 

 ד''ר קלריס נהרי | במהלך ההריון

 ההריון ושברו: למה לצפות כשאת כבר לא מצפה

 דמנציה – טיפול בחולי דמנציה ואלצהיימר

 טיפול באנשים חולי דמנציה, משרד הבריאות

 ?מהו החומר מטילן כחול

 

 Herpes simplex virus)הרפס סימפלקס 
וכולל שני סוגים: נגיף השלבקת הפשוטה מסוג  DNA גיף השלבקת הפשוטה )הרפס סימפלקס( מכיל

הדומים אך לא זהים  (HSV-2 ,2)הרפס סימפלקס מסוג  2ומסוג  (HSV-1 ,1)הרפס סימפלקס מסוג  1

באפידמיולוגיה ובביטוי הקליני. האדם הוא  ,אנטיגנית, ונבדלים בתבנית הצמיחה בתרבית תאים

 המאכסן היחיד. מהלך המחלה לאחר ההידבקות דומה, ללא קשר לסוג או למיקום האנטומי

 | מחלות - שלבקת פשוטה

 

  ?מהי שלבקת חוגרת )הרפס זוסטר( ואיך נדבקים בה

 

 מחלות - שלבקת חוגרת
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 ?מהו החומר מטילן כחול

 

 טיפול באנשים חולי דמנציה, משרד הבריאות

 

 ת הקיבה והמעייםדלק 

 

Gasto enteritis | Questions & Answers for student 

 

 בגרות פצעי דכאון

  דיכאון פצעי בגרות site:https://www.nytimes.com/ OR :האם התכוונת ל

  

 אקנה )פצעי בגרות( – המדריך המלא

 

  ?-יקרה לה מעכשיו אלון מאסק שיגר מכונית ספורט לחלל החיצון; מה

 

 של אלון מאסק הכריזה על שיגור ראשון של שני תיירי חלל   Xספייס

 

 גלובס -אלון מאסק בדרך למאדים על הטיל העוצמתי ביותר בעולם 

 

22 -F ראפטור–   

35 -Fלייטנינג –II  ויקיפדיה 

 

  ?האמריקאי: מי ינצח בקרב אוויר- F22הרוסי מול ה 57סוחוי 
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https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3708635,00.html
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001222540
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 – G36 הקלר וקוך

 קטלניים ומשוכללים: 8 רובים שירתקו כל חובב נשק 

 סורוס פועל לביטול הברקזיט

 ג'ורג' סורוס פועל בבריטניה לביטול הברקזיט - כלכליסט

 

 החוק הפולני

 קראו בעברית: החוק הפולני החדש שמעורר סערה בישראל

 חוק השואה הפולני: יללות התנים ושתיקת הכבשים 

 החוק הפולני הוא בעיה של פולין, לא של ישראל

 גרמניה על סערת החוק הפולני: אנחנו אחראים לרצח ההמונים בשואה

 

 הבית הפתוח

60 Days In TV show to show seven fake inmates spend two 

 

 קוריאה צפון נגד לחץ

 סין מגבירה את הלחץ על צפון קוריאה: תאסור ייצוא מוצרי נפט

 החוק הפולני

SHRINK   +INFATUATION 

10  -Telecom News הסמארטפונים הטובים ביותר המומלצים בהודו...  

 -Telecom News תאגידי ענק מסין עורכים תחרות לסטארטאפים...  
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