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   חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  
 

 האיש שמאחורי התרופה לטיפול בסרטן יג אשחר  זל

 על פריצת הדרך בפיתוח תרופה אפשרית לסרטן הדם

 טיפול לסרטן שפותח ברחובות נמצא בדרך לנאסד"ק

הצלחה בניסוי חדש בקרב  94%פריצת דרך בחקר הסרטן: 

 חולים 

 פריצת דרך בטיפול בלוקמיה

Zelig Eshhar  

 בריאות -מלוקמיה  6-הפיתוח הישראלי שהציל בת ה

 

 ?מה חשבו על הקשר בין מחלת הסרטן למערכת החיסון בעבר

 סרטן | אימונולוגיה, מחלות אוטואימוניות

 אימונולוגיה וסרטן: מערכת החיסון מול התאים הסרטניים 

 

 

000 
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 אימינולוגיהחדשות  -  נושא: 2ק  פר

 אימונולוגיה

 Allergology and Clinical :קלינית )אנגלית ואימונולוגיהאלרגולוגיה   

Immunology)  ברפואה פנימית העוסק בחקר ובטיפול של מחלות הוא ענף

 .הקשורות לפעילות מערכת החיסון
 

 אימונולוגיהקלינית עוסקת בחקר מערכת החיסון וליקוייה. כל מה שצריך לדעת על  אימונולוגיה

 .קלינית: מחלות אימונולוגיות, מחלות אוטואימוניות ועוד

 

ת מערכת החיסון כדי שלא תתקוף את השתלים או הגנים מנסה למצוא דרכים לדכא א האימונולוגיה

 הזרים, תוך שמירת יכולתה של מערכת החיסון להילחם בפתוגנים. אחת המחלות הקשות
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 מחלהחדשות  -  נושא:3פרק  

 (עצמי חיסון מחלת) אוטואימונית

 (מחלת חיסון עצמי) מחלה אוטואימונית
 מידע מקיף על מחלות חיסון עצמי  -מחלות אוטואימוניות 

 רפואה אלטרנטיבית -מחלות אוטואימוניות 

 מחלות אוטואימוניות

  ?אילו מחלות אוטואימוניות מובילות לפגיעה במערכת הדם

 מחלת חיסון עצמי

 http://www.eitanrd.org.il/?page_id=1935 

 ?למה נשים חולות יותר מגברים במחלות אוטואימוניות

  |חולים במחלות אוטואימוניות סובלים במהלכן מכאבים 

 למה זה קורה | הילינג ותרופות סבתא –מחלה אוטואימונית  

 הרפואה הסינית כנגד מחלות אוטואימוניות 
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   כאבים משככיחדשות  -  נושא:4 פרק  

 אופייטים

  (כל התרופות לכאב נוירופטי )ממקור עצבי   

 משככי כאבים אופיואידים

 אופייטים   כאבים משככי

 ?איזה משכך כאבים מותר בהיריון

 

 תזונה בהריון, משרד הבריאות    

 בריאות -לדאוג לעובר: אילו תוספי תזונה מומלצים בהריון? 
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 סמוך   המוחחדשות  -  נושא: 5פרק  

 למוות

 רגע המוות/רקע 

 השתלות איברים וקביעת רגע המוות
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  גופנית פעילותחדשות   -  נושא: 6פרק  

 כיצד

 בגופיטוב לי  -איך פעילות גופנית מחזקת את הלב וכלי הדם 

 השפעת פעילות גופנית על תחושת שובע ורעב

 ?כיצד נדע האם הפעילות הגופנית מזיקה לנו

 ... ,כיצד להתמיד לאורך זמן בפעילות גופנית מהנה, יעילה

 ... ,כיצד להתמיד לאורך זמן בפעילות גופנית מהנה, יעילה

 בריאות -איך פעילות גופנית יכולה להשפיע על ההורמונים 
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

מחזוריות    חדשות -  נושא: 7פרק  

   השמש מחזור קצר וארוך
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 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

הפקת סרטים   חדשות  -  נושא: 8פרק  

FLASH 

 יצירה ובניית סרטי אנימציה ו
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

שטפונות חדשות  -  נושא: 9פרק  

 2017בעולם 

 שיטפונות עזים בקנדה: מצב חירום הוכרז במונטריאול  

 השיטפונות המדהימים ביותר בעולם
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בריאות חדשות  -  נושא: 10פרק  

 ורפואה דיגיטלית

 רפואה דיגיטלית סוגיית הרשלנות  

  – JDNרפואה דיגיטלית

 הטכנולוגיה היחידה שהיפנים לא ממהרים לאמץ: רפואה דיגיטלית

 :חברות רפואה דיגיטלית 385בישראל פועלות 

 מידע כללי -רפואה דיגיטלית בעידן המחר
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 כלכלתחדשות  -  נושא: 11פרק  

 מדינות
 בעיקר על מבוססתפריקה א כלכלת
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

זיאון מוחדשות   -  נושא: 12פרק  

 היהדות

The Jewish Museum - Exhibitions 

The Jewish Museum - Home 
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 חדשות צרפת  -  נושא: 13  פרק

France - Tablet Magazine – Jewish News and Politics 

  List of Arab newspapers 
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

  

  

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/

