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  :פרטים אישיים  .1
  

      אןריוייסנברג  מ          :שם  
  0/1332423/1    .     ז.ת  
    21/5/1954    :תאריך לידה  
   רומניה      :יליד  
  11/1970    :שנת עליה  
  ישראלית    :אזרחות  

  
  
      :ל"שרות בצה  .2

  .  צוות חימוש מוטס-  8/1974-7/1977: שרות חובה  *  
  ן"רס- 1985 -צינים קורס ק  *  
  פ"גר/ כר "פל) מפקד חדר ניתוח( מרדים - 1986-1994  *  
  פ"גר/ הח  " פל-פ  "  מ- 1994 -מ  *  
       

:לימודים  .3
  

   רומניה-" בראילה "-בית ספר יסודי   *  
   מגמת מכונות תעשיה- חיפה -ת "  בסמ-בית ספר תיכון   *  
  .  רומניה-" סטבוקר"אוניברסיטת  1977-1983בית ספר לרפואה   *  
  . 9/1983קבלת תואר רופא   *  

  
  :נסיון בתחום הרפואה  .4
  

, גינקולוגיה ומילדות, כירורגיה, פנימית" (איכלוב"בית חולים ' שנת סטז  :1983-1984
  ). טיפול נמרץ לב, הרדמה, ילדים    

  
 בית חולים איכילוב תחת הנהלתו של -התמחות בהרדמה וטיפול נמרץ כללי   :1984-1990

  .ערן גלר' פרופ    
  

  .  בהצלחה-בהרדמה ' בחינה שלב א      1987
  

  .  בהצלחה-בהרדמה ' בחינה שלב ב    1990
  

   בית חולים איכילוב-רופא בכיר במחלקת הרדמה וטיפול נמרץ כללי  .א  1990-1994
  .ר ולרי רודיק"ערן גלר וד' תחת הנהלתו של פרופ      
  ב תחת הנהלתו שלרופא במרפאת כאב של בית החולים איכילו  .ב    
  . דוד ניב' פרופ, חן . מ' פרופ      

  
 
 
  



 ר ילין"רופא בכיר ביחידת ניתוחי יום בית חולים איכילוב בהנהלתו של ד   1992-1994
  . ר חזן"           וד  

  
  

'             תחת הנהלתו של פרופ"  אסותא"רופא מרדים לניתוחי לב חזה בית חולים   1987-1990
   .ברנדו וידנה    

  
  :רופא מרדים בכיר בניתוחי לב בבית חולים אסותא  1990משנת 

  
  .שיינברג. ר נ"ר שניר וד"ד, וידנה. ב'  תחת הנהלתו של פרופ-ילדים   .א    
 ' פרופ, יקרביץ. ר ו"ד, וידנה. ב'   תחת הנהלתו של פרופ-מבוגרים  .ב    
  .ר סניר"ד, סמולאנסקי      

  
  :ח אסותא"ירוכירורגים בבי  רופא מרדים בכיר בניתוחי נ1990משנת 

  
  .ר קונסטנטיני"ד, ר מיכוביץ"ד, הדני'  פרופ-ילדים   .א
  . ר שיפר"ד, ר וולד"ד, הדני'  פרופ-מבוגרים   .ב
  

 -  CT , MRI, בית חזה+ כירורגיה כללית, הרדמה פידאטרית'   רופא מרדים בכיר1990משנת 
  . וינוגרד'   פרופ

   
   תחת -במחלקת הרדמה בית החולים וולפסון רופא מרדים בכיר   .א  :1994משנת 

  . ר שאול עזרא"הנהלתו של ד      
  

  .  בית חולים וולפסון-מרפאת כאב   .ב    
  

  .  בית חולים וולפסון-יילודים וילדים, מנהל את יחידת הרדמת פגים  :1995משנת 
  

  .ח מאוחדת"רופא  מרדים יועץ במרפאת כאב של קופ  :1998-1994
  

,  בית חולים אסותא-ח מכבי "רדים בכיר במרפאת שיניים של קופרופא מ  :1996 -1998
  . בהרדמות ילדים וחולים סיסטמיים    

  
 הרדמות לטיפולי שיניים לחולים -ח מכבי חיפה " קופ-יועץ מרדים בכיר   :1996משנת 

  .סיסטמיים    
  

 -עבודת התנדבות כרופא מרדים בכיר במרפאת השיניים של בית איזי שפירא   1991משנת 
  . רעננה    
  . טיפול שיניים בהרדמה כללית אצל ילדים עם פיגור שכלי מתקדם    

  
ח מכבי שירותי בריאות ומכבי "יועץ במרפאות כאב של קופ, רופא מרדים   - 1998משנת 

  . טבעי
  
 
 
  :חברות באירגוני רופאים  .5
  

  .חבר בהסתדרות הרפואית בישראל  *  
  . חבר באיגוד המרדימים בישראל  *  



  . באיגוד לטיפול בכאב הישראליחבר   *  
  . חבר באיגוד להרדמה פדיאטרית הישראלית  *  
  .חבר בכיר באיגוד לרפואת שיניים וסדציה בישראל  *  

  
  
  
  :השתלמויות בהרדמה וטיפול נמרץ כללי  .6

 בבית חולים על שם סורצקי -במסגרת התמחות בהרדמה וכרופא בכיר בהרדמה * 
  .א"ת

 מבוגרים וילדים בית חולים איכלוב -נוירוכירורגי הרדמה וטיפול בחולה ה  .א  
  .אביב-תל    
  ר שלמוביץ" ד-    
  ברטל'  פרופ-    
  . פרופ וקנין-    
  .מ" מסגרת מלר-דולנס '  פרופ-    

  
הרדמה לניתוחי לב מבוגרים וילדים בית חולים איכילוב תל אביב ובית חולים   .ב  
   -אסותא     
  גלר. ע' פרופ    
  ר שיינברג"ד    
  וידנה. ב' פרופ    
  ר יקירביץ"ד    
  . ר שניר"ד    

  
  . הרדמה מילדותית וגניקולוגית ונאונטולוגיה  .ג  
  אביב-בית חולים הקריה על שם ליס תל    
  .לסינג. י' פרופ, דוד. ז' פרופ, פייזר' פרופ, לוטן. ר מ"ד, רודיק. ר ו"ד    

  
  יב אב-ילודים וילדים בית חולים איכילוב תל, הרדמה לניתוחי פגים  .ד  
  ר חזם"ד    
  .זילבוגר. ר א"ד    

  . ר נגר"                       ד
  

- חודשים במחלקת טיפול נמרץ כללי בית חולים איכילוב תל6 -רופא בית  .ה  
  . אביב    
  גלר. ע' פרופ    
  סורקין. ר פ"ד    
  . הלפרין. ר פ"ד    

  
 
 
 
 

  .אביב-רופא בית מרפאת כאב בית חולים איכילוב תל  .ו  
  חן. מ' פרופ    
  . ניב. ד' פרופ    

  
  . לימודי המשך בהרדמה  .ז  
  . 1985 אביב משנת - אינברסיטת תל -פקולטה לרפואה     



  
 אוניברסיטת - פקולטה לרפואה - טיפול בכאב אקוטי וכרוני -לימודי המשך   .ח  
  .1990 אביב שנת -תל     

  
ם ילודים וילדים במרכז שניידר לרפואת ילדי,  פגים-השתלמות בהרדמות   .ט

 בכל סוגי - 1998 חודשים בשנת 3  כרופא בית במשך  SCMCI -בישראל 
  . ההרדמה וסדציה פדיאטרית

     
  הדרכה  .7
  

  .לימודי המשך טיפול בכאב של אוניברסטית תל אביב   - 1993שנת 
  Reflex sympathetic dystrophyהטיפול בחולה עם      

  
  . ביבלימודי המשך בהרדמה של אוניברסיטת תל א   1994שנת 

  .(Brachial plexus) שיטות לאילחוש איזורי של הגפה עליונה *     
    

  לימודי המשך בכירורגיה אורטופדית   1995שנת 
  . טכניכות אילחוש איזורי של הגפה העליונה*     

  
  .  קורס ללימוד הרדמה בית הספר לאחיות בית חולים אברבנאל-מרצה   1995-1997

  
  .  אביב-וניברסיטת תל  א-לימודי המשך להרדמה      1996

  . פיזיולוגיה קרדיווסקולרית    
  

   בית חולים וולפסון-קנס כירורגי     1997
    פיזיולוגיה ופיזיופטולוגיה של ניתוחים בגישה לפרוסקופית     
  . להוצאת כיס מרה וחידושים בטכניקה הרדמתית    

  
  צוות סיעודי חדר ניתוח    1997

  . רותקורס הרדמות  ילדים והטיפול בהתעור    
  

  . הרדמה אלקטיב-סטודנטים לרפואה     1997
  . תולדות ההרדמה והכנת החולה האלקטיבי להרדמה וניתוח*     
  .  שיטות-אילחוש איזורי של הגפה העליונה *     

  .הרדמה פדיאטרית*       
  

  .   הרדמה קרדיווסקולרית-לימודי המשך במקצוע  הרדמה      1998
  
 
  

הרדמה ורפואת שיניים -סימפוזיום-יים ממושךטכניקה סדציה לטיפול שינ  2000
  . ירושלים- הדסה עין כרם -ס לרפואת שיניים "ביה

  
 .  באר שבע–ח סורוקה "ביה, לימודי המשך מחלקת הרדמה 2001

בטכניקות שונות של קיצור , הכנה והרדמה של חולה עם עודף משקל ממאיר*
. קיבה

  . הדרכה קלינית,  הרדמה אלקטיב–סטודנטים לרפואה *
  



  .אביב- אוניברסיטה בתל–                לימודי המשך בהרדמה 2002 
במסגרת הקורס . הדרכה קלינית בטכניקות שונות לפתיחת דרכי אויר*  

  . ר עזרי טיבריו"ד–" דרכי   נשימה עליונות והגישות השונות לפתיחתם"
   הרדמה אלקטיב– סטודנטים לרופאה     
  . הדרכה קלינית*      
      

דות מחקרעבו  .8
  

  האבחון העל קולי של מומי העובר התוך רחמי   - 1983
ברבו '  אוניברסיטת בוקרסט בהדרכתו של פרופ-פקולטה לפיזופטולוגיה     
  . רומאל    

  
  :עבודה קלינית מדעי יסוד בהרדמה   - 1987

   ANEXATE ומתן P.C.Aי משוואת "הטיפול בכאב החריף לאחר ניתוח ע    
  ). ל הבנזודיאדפוניםהאנטידות הספציפי ש(    
, ניב. ד. 'פרופ, חן. מ' מרפאת כאב בית חולים איכילוב בהדרכתו של פרופ    
  . גלר. ע' פרופ    

  
  
  :פרסומים  .9
  

   - בזמן ניתוח מעקפיםBIOIMPEDANCEמדידת זרימת הדם בעזרת   .א  
  . זבידה. ר ד"ד, וויסנברג. ר מ"ד, עזרא. ר ש"ד, כץ. ר מ"ד, כהן. ר א"ד    
    Annals of Thoracic Surgery, 1996.  

  
  שיטה מכנית להזרקה ממושכת בקצב רצוי לאפידורל כטיפול בכאבים   .ב  
 או  MARCAINעל ידי , בהתאוששות ובמחלקות לאחר ניתוחים, בחדר לידה    
    M.O -השוואה בין שיטות  .  
  .עזרא. ר ש"ד, וייסנברג. ר מ"ד, קלמן. ר מ"ד, דותן. ר א"ד    
    Soud Africa Journal of Anaesthesia, 1997    

 
.ג  

Flumazenil potentiation of postoperative morphine analgesia  
Avi  A. Weinbroum, MD, Marian Weisenberg,MD, Valeri Rudick, MD, Eran  
Geller, MD, David Niv, MD.  
The clinical journal of pain - September 2000 

   
  .ד

Intravenous fluids warming by mattress is simple and efficient during pediatric surgery.              
Serour F. MD, Weissenberg M. MD, Boaz M. MD, Ezri T. MD, Gorenstein A. MD                                  
Acta Anaesthesiologica Scandinavica  – Jan 2002 
 

.ה  
Combined direct and indirect (mirror) laryngoscopy for unanticipated difficult intubation. 
Weisenberg M. MD, Warters D. MD, Medalion B. MD, Szmuk P. MD,  
Roth Y. MD, Ezri T., MD. 
Accepted for publication:  Anesthesia Analgesia – 2002  
 
 



 
 

עבודות לפירסום  .10
   

השוואה בין שיטות הרדמה לניתוח הוצאת כיס מרה בגישה לפרוסקופית   .א
הבחילות והכאבים בצורה , על שיטה המפחיתה את ההקאות  והמלצות 
  . משמעותית

  :' ב-ו' כירורגית א' במסגרת מח*     
  רניאק'צ. ר' פרופ    
  . חרוזי. א' פרופ    

  
ניתוחים כמו הוצאת  לאחר ONDANSETRONהאם יש צורך בטיפול אנטיאמטי   .ב

  שקדים או תיקון פזילה בילדים
  . ר נוימן" ד- יחידת פזילות -עיניים ' מח*     
  . ר הראל" ד-. ג.א.א' מח*    

  
ח "ר וולף ק"סדציה ממושכת לצורך טיפול שיניים בחרדים מטיפול שיניים ד  .ג

  .1999מכבי   רפואת שיניים 
  
ר וולף הפקולטה "יות נירחבות דאילחוש ממושך לאחר עקירות שיניים  כירורג  .ד

  . 2000אביב - אוניברסיטת תל-לרפואת שיניים 
  
 עם 15בנער בן . הזלפה מתמדת של רמיפנטניל לצורך תת כריתת בלוטת המגן  .ה

  . 2000 -ר גירנשטיין"גויטר לא מאוזן ד
  
ר הרמן " ד-חידושים בתיקון היפוספדיאס ושימוש באילחוש משולב בילדים   .ו

  . מרכז רפואי וולפסון-ה מחלקת פלסטיק
  
  . היפוולמיה והשלכותיה על חום גוף הילד  .ז

  .ססלרד. ד, סמוק. פ, וייסנברג. מ, עזרי
  
  . גישה הרדמתית אצל ילדים עם מחלות מיטוכונדריאליות ופגיעת שרירים  .ח

  .שגיב. ט, סרור. פ, וייסנברג. מ, עזרי. ט  
  
  
  
  
  .תוח לב פתוחקושי לא צפוי באינטובציה אצל מעומדים לני  .ט

. עזרי. ט, וייסנברג. מ  
  

  כינוסים  .11
  

 - PCA - 1988 בשיטת ANEXATEהטיפול בכאב החריף לאחר ניתוח על ידי מתן   .1
  . א" ת-הכינוס הבנאלומי להרדמה 

  
  .  בזמן ניתוח מעקפיםBIOIMPEDANCEמדידת זרימת דם בעזרת   .2

  . אביב- הכינוס הישראלי לקרדיולוגיה תל- 1995אפריל *   
  . הבינלאומי לקרדיולוגיה לא פולשנית5 - הכינוס ה- 1995דצמבר *   



  .  הים תיכוני לקרדיולוגיה וניתוחי לב9 - הכינוס ה- 1996אוקטובר *   
  

  . תגובת חתך חלקו המרוחק של עורק השד על זרימת המעקף  .3
  .  הים תיכוני לקרדיולוגיה וניתוחי לב9 - הכינוס ה- 1996אוקטובר *   

  
  . סדציה ממושכת לטיפול שיניים במטופלים חרדים מטיפול זה  .4

  .2000סדציה והרדמה ירושלים מאי , הכינוס הראשון  לרפואת שיניים            *
 

  5.
Combined direct and indirect (mirror) larygoscopy for unanticipated  
difficult intubation. 
ASA Meeting October 2001 
 

  6.
Increased body mass index is not a predictor of difficult laryngoscopy. 
ASA Meeting October 2001 

  
  

  :השתתפות בעבודות  .12
  

   -תוצאת החיתוך של חלקו המרוחק של עורק השד על זרימת הדם דרכו   .1
. ר י"ד, ששון. ר ל"ד, זבידה. ר ד"ד, בואלודרקובסקי. ר ל"ד, כהן. ר א"ד
  . שכנר. א' פרופ, וייסנברג. ר מ"ד, עזרא. ר ש"ד, האופטמן. א  ר "ד, ינצשיפ

      Annals of Thoracic Surgery.  
  

תוצאות מרחיבי כלי דם סיסטמיים על זרימת הדם דרך העורק השד בזמן   .2
  . מעקפים  ניתוח 

, זבידה. ר ד"ד, ששון. ר ל"ד, האופטמן. ר א"ד, כהן. ר א"ד, ארנודוב. ר ד"ד  
  . עזרא. ר ש"ד, וייסנברג. ר מ"ד, שכנר. א' רופפ
  Annals of Thoracic Surgery, 1996.   
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