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נגישות באינסטגרםבטוויטרבפייסבוקעקבו אחרינו רביעי 12 בינואר 2022

הכי מטוקבקות

יו"ר הכנסת: "אמסלם פוגע בפרלמנט.
הקללות,

 .1

כמה הרוויח הרמטכ"ל ומהי הפנסיה
הממוצעת של נגד

 .2

לפיד: לעצור את הנטיעות, כמו נתניהו.
הנדל: אסור שתהיה

 .3

למה קילו גלידה גולדה עולה 108 שקל?  .4

סערת המוזיאון חשפה את אמנות החבלה
של כרמל שאמה הכהן |

 .5

- בוטלה התערוכה כשל הגישור עגום: סוף 6

צילום : ידיעות אחרונות

חדשות • 11.09.2017

מסלול עוקף כימותרפיה
המחקר: הבדיקה שנמצאת בסל הבריאות ומנבאת במדויק את עתידן של חולות סרטן
השד • הממצאים: אחרי הסרת הגידול הראשוני יוכלו חלק מהנשים לוותר על טיפולי

כימותרפיה ולדעת מה סיכויי הישנות המחלה • הבשורה: "הודות לבדיקה חיי המטופלות
עוברים מהפכה של ממש ונחסכים טיפולים מיותרים", מספר אונקולוג בכיר

רותם אליזרע

מחקר ראשון מסוגו בעולם שנערך בישראל ופורסם בכתב העת היוקרתי "נייצ'ר" מאשש את רמת הדיוק
הגבוהה של בדיקת ה"אונקוטייפ שד" של חברת אונקוטסט טבע, ואת יכולתה לנבא אם יש הכרח במתן
טיפולי כימותרפיה לחולות סרטן שד לאחר הסרת הגידול הראשוני. בנוסף, הבדיקה משקללת את רמת

הסיכון של החולה להישנות של המחלה בעתיד בטווח של חמש שנים מהבדיקה.

מצליחהלקליניקההמפתח
הרפואיתהאסתטיקהבתחום

ד"ר
שרון דוידסון
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רוצים להמשיך לקרוא?
רוצים גם חודש מתנה?

מלאו את הפרטים ותקבלו קישור להורדת האפליקציה,
חודש ראשון ללא תשלום או התחייבות

שם מלא

מספר טלפון

דוא"ל

לתנאי קראתי הבנתי ומסכים/ה
וכן נותן/ת הסכמתי מדיניות פרטיות שימוש,

לקבלת דברי פרסום מ"ידיעות אחרונות"

שלח

 

פרסום ראשון: 11.09.17 , 22:26  

העלוקה: הזוגיות החדשה של אסף גרניט
השף אסף גרניט (43) ובת זוגו בחודשים האחרונים, קרן כפכפי (27), ניצלו את המעבר לשנה החדשה כדי 
להעלות תמונה זוגית ראשונה. כפכפי, שחקנית בתחילת דרכה, הכירה את גרניט כאשר מילצרה במקום…

ידיעות אחרונות

טסים לחו"ל? זו המסכה שתחליף לכם חבילה שלמה של חד-פעמיות
Sonovia|לחצו כאןממומן

בני 60+? שלא תעיזו לצאת לפנסיה לפני שתקראו את הכתבה הבאה.
ממומן|חדשות היום
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גבר...גם לך מגיע לשדרג את חיי האהבה שלך
ממומן

כל מה שצריך לדעת על התאמת טיפולים למחלת הסרטן
ממומן|אונקוטסט

"אחרי 3 שבועות הקמטים נעלמו והעור הנפול פשוט התרומם" - חלי אוליאל
The123|ממומן

"אחרי הלידה הרגשתי הכי קרובה למושלמת"
ידיעות אחרונות
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