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נגישות באינסטגרםבטוויטרבפייסבוקעקבו אחרינו רביעי 12 בינואר 2022

הכי מטוקבקות

"אנטיגן? זה 50-50, עץ או פלי": הסרטון
של

 .1

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

 .2

כמה הרוויח הרמטכ"ל ומהי הפנסיה
הממוצעת של נגד

 .3

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

 .4

למה קילו גלידה גולדה עולה 108 שקל?  .5

החבלה אמנות את חשפה המוזיאון סערת 6

12 המחקרים פורצי הדרך שאמורים לשנות את פני
הרפואה | צילום: שאטרסטוק

זמנים בריאים • 24.01.2019

תריסר המופלאים
הטיפול שנחסך מחולות סרטן השד, המשאף שבאמת מונע התקפי אסתמה, התרופה

שמונעת אירועי לב, הטיפול ש"מחסן" מאלרגיה לבוטנים, הניתוח שמחזיר את התנועה
לידיים משותקות ועוד - כתב העת הרפואי היוקרתי בעולם, ה"ניו אינגלנד ג'ורנל אוף

מדיסין", בחר ב־12 המחקרים פורצי הדרך של 2018, אלה שישנו, לדעתו, את ההיסטוריה
של עולם הרפואה

רותם אליזרע

הרפואה משתנה ומתפתחת תמיד. במובן הזה שנת 2018 לא הייתה יוצאת מן הכלל. ולמרות זאת, מחקרים
רבים שפורסמו השנה ישנו את חייהם של מיליוני בני אדם ברחבי העולם. "זמנים בריאים" מציג את 12

המחקרים המובילים ופורצי הדרך שכתב העת הרפואי היוקרתי בעולם, ה"ניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין",
בחר השנה כמחקרים שעשויים לשנות את פני ההיסטוריה בעולם הרפואה.
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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: 24.01.19 , 22:27  

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

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

החלטת מס הכנסה: פטור ממס רווחי הון לבני 55+
ממומן|ריאלי - כלכלה מעשית

פסטיבל הקולנוע החברתי בעיר הכי חברתיות
ממומן
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טסים לחו"ל? זו המסכה שתחליף לכם חבילה שלמה של חד-פעמיות
Sonovia|לחצו כאןממומן

שבועיים לאחר הלידה: לאה נלחמת בסרטן אלים בכבד והתינוקת שלה חוה עם מחלת …
ממומן|גיבורים מהחיים

"קיבלנו בנס את הבן שלנו"
ידיעות אחרונות

בני 60+? שלא תעיזו לצאת לפנסיה לפני שתקראו את הכתבה הבאה.
ממומן|חדשות היום

ילד של אמא
אמיר בנאי נחשף לראשונה ומדבר על האכזבה מאבא, ועל האיומים המפחידים נגד אמא אורנה

ידיעות אחרונות

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

מארז 100 קפסולות קפה ג'ו תואמות Nespresso רק- 100 ₪ כולל משלוח חינם!
ממומן

אלפי שקלים עשויים להכנס לחשבונכם (30-65) בעקבות חוק חדש בביטוח הבריאות
ממומן|ריאלי - כלכלה מעשית

השיטה המתקדמת בעולם להשתלת שיניים נכנסה בסערה וכבשה את ישראל
EZ.co.il|ממומן

"היום כשאני רואה אישה אני מסתכל עליה כמו על אמא שלי"
הוא ויתר על הפינה בתוכנית בוקר כי הוא לא מצליח לקום בזמן. היא עברה הגדלת חזה בגלל משבר חוסר 

ביטחון. הוא מתקרב לדת וחושב איך להביא שלום עולמי. היא כמעט ושמה קץ לחייה כשגילתה שהוא בגד…
ידיעות אחרונות
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