
12:00-12:45  ארוחת צהריים

מושב פתיחה
ברכות ודברי פתיחה  12:45-13:00

ד"ר איתן וירטהיים - מנהל המרכז הרפואי  
ד"ר אלון הרשקו - ראש רשות המחקר  

פרופ' אהוד גרוסמן - דיקן הפקולטה לרפואה  

הרצאת פתיחה: פרופ' אורלי אלפלג - מנהלת המכון      13:00-14:00
לגנטיקה רפואית, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים  

Next generation sequencing הטמעה בקליניקה  
ולמה )לפעמים( זה לא עובד  

מושב מחקרים מעבדתיים וקליניים
יו"ר - פרופ' מיקי לישנר

ד"ר אילון קרשין - המעבדה ההמטואונקולוגית, מחלקה    14:00-14:15
פנימית א'  

Alteration of lipids and the transcription of lipid 
related genes in Imatinib-treated CML

פרופ' אלון אליקים – אגף הילדים  14:15-14:30
Increased prevalence of IL-6-174GqC polymorphism 
in long distance swimmers

ד"ר טלי תוהמי - המעבדה ההמטולוגית  14:30-14:45
Clonal heterogeneity in CML patient represented
by a mutation and deletion in the ABL kinase 
domain of the BCR-ABL gene

ד"ר אירית שפלר - המעבדה לאימונולוגיה קלינית  14:45-15:00
The role of miRNA in T cell-induced mast cell activation

ד"ר יעל אינבינדר - המכון הנפרולוגי  15:00-15:15
The effects of glucagon-like-peptide-1 and vitamin D 
on inflammatory and histological changes of diabetic 
nephropathy in db/db mice

יום ראשון - 18 באוקטובר

מושב בוקר
האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית )אילמ"ר(

יו”ר - ד”ר גלוריה רשיד
התכנסות  8:30-9:00

ברכות ודברי פתיחה   9:00-9:20

ד"ר מריאל קפלן - המעבדה לביוכימיה קלינית, הקריה    9:20-9:40
הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם  

Macrophage Polarization in Atherosclerosis
ד"ר אבי פרץ - המעבדה למיקרוביולוגיה, מרכז רפואי    9:40-10:00

ע”ש ברוך פדה, פוריה  
קשר בין רמת החלבון Calprotectin בצואה לבין    

המצאות זן  אלים וחומרת מחלה בחולים עם שלשול    
Clostridium dificille הנגרם ע"י החיידק  

ד"ר אסתר רביזדה - המעבדה ההמטולוגית בית חולים    10:00-10:20
בילינסון, מרכז רפואי רבין  

A Novel Biomarker for Lymphoma in Simple 
Blood Test  

10:20-10:40  הפסקת קפה

יוליה שניידר - המעבדה האנדוקרינולוגית, מעבדות מחוז    10:40-11:00
חיפה וג"מ, שירותי בריאות כללית  

Glucose Tolerance Factor )GTF( effect on insulin signaling 
pathway and anti oxidant enzymes in entothelial cells                         

ד"ר גלוריה רשיד - מערך המעבדות, מרכז רפואי מאיר  11:00-11:20
Vitamin D, Diabetes and Endothelial Cell Function 

ד"ר טלי תוהמי - המעבדה ההמטולוגית, מרכז רפואי מאיר    11:20-11:40
המחקר הגנומי ויישומו בשגרת המעבדה ההמטולוגית    

יום ראשון - 18 באוקטובר

יום שני - 19 באוקטובר
12:00-12:45  התכנסות וארוחת צהריים

עדכונים ומחקר באונקולוגיה
יו"ר - ד"ר מרטין אליס, ד"ר מיה גוטפריד

ד"ר מיה גוטפריד - עדכונים בטיפול בסרטן הריאה  12:45-13:00

ד"ר משה משאלי - עדכונים בטיפול בסרטן מערכת העיכול  13:00-13:15

ד"ר אירנה קוצ'וק - עדכונים בטיפול בסרטן השד  13:15-13:30

ד"ר דניאל קייזמן - עדכונים בטיפול בסרטן הכליה  13:30-13:45

ד"ר יזהר הרדן – המכון ההמטולוגי  13:45-14:00
The emperor is naked: the quality of response 
to first line therapy is not related to survival in 
multiple myeloma patients

ד"ר מרטין אליס - המכון ההמטולוגי  14:00-14:15
Bleeding in patients with atrial fibrillation treated 
with non vitamin K antagonist oral anticoagulants:
a population-based study

מחמוד דבאח - המעבדה לאונקוגנטיקה  14:15-14:30
Multiple myeloma cells reprogram bone marrow 
mesenchymal stem cells translation initiation 
thereby promoting their migration

שירלי אלון – המכון האונקולוגי  14:30-14:45
Self perception of prognosis and existential desire 
among people with terminal cancer

עודד קוממי - המעבדה לאונקוגנטיקה  14:45-15:00
Level and activity of STAT3, a monitor of 
trophoblast differentiation and invasiveness,
are regulated by HSP27

ד"ר דני יפה - מכון הדימות  15:00-15:15
A novel technique for CT-guided transthoracic 
biopsy of lung lesions: improved biopsy accuracy 
and safety

יום שני - 19 באוקטובר

מסונף לפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

שבוע המחקר השנתי 
השלישי במאיר

22-18 באוקטובר 2015
הכנס יתקיים באודיטוריום המרכז הרפואי מאיר

ע”ש ד”ר יוסף קוט

מחקר בסיעוד  - שירותי בריאות כללית
יו”ר - פטריסיה צימרמן, ריקי זטלנד

התכנסות   8:00-8:30
דברי פתיחה - ד”ר דורית וייס - האחות הראשית  8:30-8:45

עפרה מקסימוב - מרכז רפואי מאיר  8:45-9:00
?JOURNAL CLUB האם אחיות צריכות  

אנה בנקוביץ - מרכז רפואי שניידר  8:45-9:00
כל מה שרצינו לדעת על עירוי פריפרי ולא העזנו לשאול  

טל גרנות - מרכז רפואי רבין  9:15-9:30
גורמים המשפיעים על  למידה מתמשכת בקרב אחיות  

פישר שני - מרכז רפואי העמק  9:30-9:45
בחינת עמדות אחיות  וסטודנטים לסיעוד לאוטונומית    

החולה  

אירית קוצין גבוביץ - מרכז רפואי לוינשטיין  9:45-10:00
התמודדות הצוות המטפל במחלקת שיקום חבלות    

מוחיות עם אלימות מטופלים  

אנה פיאלקו - מרכז רפואי הרצפלד  10:00-10:15
השפעת משתנים  חברתיים על המצב התזונתי של    

מטופלי המודיאליזה  

שולמית מוניטין - מרכז רפואי סורוקה  10:15-10:30
 C סקר מצב בריאות  ואיכות חיים של מטופלי צהבת  

לאחר גמר טיפול שנה   

10:30-10:45 הפסקת קפה

איליה בינקין - בית חולים השרון  10:45-11:00
הבדלים מגזריים,  אתניים ובין מקצועיים בתפיסת תרבות    

בטיחות ביחידות להתערבות פולשנית באשפוז  

רוני פרבר אפללו - מחוז ת"א יפו  11:00-11:15
פונדקאות ואבהות בקרב זוגות גברים חד מיניים  

כלנית קיי - חטיבת קהילה, הנהלה ראשית  11:15-11:30
עמדות  צוותים המטפלים במרפאות הקהילה על טיפול    

בקשישים בסיכון  

ניהל חטיב - מחוז חיפה  11:30-11:45
כליות מתוקות  

12:00-12:45  התכנסות וארוחת צהריים

מושב האיגוד הישראלי לרפואה פנימית
יו"ר - ד"ר דרור דיקר

הרצאת פתיחה - ד"ר דרור דיקר  12:45-13:15
מי יזיז את השומן שלנו - האם מצאנו את הדרך לטיפול    

בהשמנה?  

ד"ר דב גביש - בית החולים וולפסון  13:15-13:30
Are metabolically healthy obese individuals really 
healthy? Vascular health in relation to risk factors 
load in obesity

ד”ר ג’יהאד חורי - מרכז רפואי רמב"ם  13:30-13:45
Brain natriuretic peptide as a prognostic factor in 
patients with sepsis in the absence of heart failure

ד”ר צביקה פורגס - המרכז הרפואי סורוקה  13:45-14:00
Effectiveness of inferior vena cava filters without 
anticoagulation therapy for prophylaxis of recurrent 
pulmonary embolism

גב’ אילנה לוי - מרכז רפואי בני ציון  14:00-14:15
Serious adverse events due to interactions with 
dietary and herbal supplements among inpatients

ד”ר רוסטיסלב קליוייב - מרכז רפואי ברזילי   14:15-14:30
Drug-induced liver injury in an Israeli hospital

14:30-15:00  הפסקת קפה
ד"ר רימה רפופורט - מחלקה פנימית ו', מרכז רפואי מאיר   15:00-15:15

התאמת התרופות אצל חולים קשישים מאושפזים    
במחלקות הפנימיות של המרכז הרפואי מאיר  

פרופ' יאיר לוי – מחלקה פנימית ה', מרכז רפואי מאיר    15:15-15:30
פיברוזיס: האם יש דרך חזרה?  

ד"ר דוד פרג - המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי מאיר  15:30-15:45
Prevalence and significance of unrecognized
renal dysfunction in patients with ACS

יגאל בר-און - מכון שיקום לב, מרכז רפואי מאיר  15:45-16:00
In-hospital program for maintenance achievements 
after phase III cardiac rehabilitation: main 
characteristics of participants

יום חמישי - 22 באוקטובריום רביעי - 21 באוקטובר

אסתי קריחלי - מחוז שו"ש  11:45-12:00
מצוקה רגשית וסימני דלקת  בקרב חולים לפני ואחרי    

צנתור אלקטיבי: השוואה בין זקנים וצעירים  

12:00-12:45  ארוחת צהריים

מושב נעילה
יו"ר - ד"ר יונה קיטאי

פרופ' פרד קוניקוף – המכון לגסטרואנטרולוגיה   12:45-13:00
Hepatobiliary lipids from bench to bedside

ד"ר עידו ליש – המכון לגסטרואנטרולוגיה  13:00-13:15
Yield of second surveillance colonoscopy to predict 
adenomas with high risk characteristics

ד"ר קרן כהן חגי - מחלקה פנימית ג'  13:15-13:30
Magnesium deficiency and minimal hepatic 
encephalopathy among patients with compensated 
liver cirrhosis

פרופ' יוסף עוזיאל - היחידה לריאומטולוגיה בילדים  13:30-13:45
Physical activity, overweight, and leisure time activity 
in a cohort of juvenile idiopathic arthritis patients

ברברה רבין – השירות הסוציאלי   13:45-14:00
A comparative study of battered women presenting in 
the emergency room at Meir Medical Center between 
the years 1992-1995 and 2011-2014

 14:00-15:00
טקס חלוקת פרסים למחקרים המצטיינים

12:00-12:45  התכנסות וארוחת צהריים

מחקר במקצועות הכירורגיים
יו"ר - פרופ' בריאן פרדמן

פרופ' בני נגריס - מחלקת אף אוזן גרון  12:45-13:00
Mechanical implication of stapedial morphology

ד"ר סטניסלב שיכמן - מחלקה כירורגית א'  13:00-13:15
The influence of CT scan in the treatment decision of 
persistent adhesive small bowel obstruction

ד"ר גנאדי בוקלן – המחלקה לכירורגית ילדים  13:15-13:30
Antibiotics instead of surgery for acute appendicitis 
in children

ד"ר ויקטור פלדמן - המחלקה האורתופדית  13:30-13:45
The sterile elastic exsanguinations tourniquet vs. the 
pneumatic  tourniquet. Which one works better for 
toal knee arthroplasty?

ד"ר דבורה קדרון – המכון לפתולוגיה  13:45-14:00
Automated image analysis for histologic sections of 
placentas submitted for pathological examination

ד"ר יעל גנור פז – אגף נשים ומיילדות  14:00-14:15
 Endometrial and myometrial multidimensional 
growth during the cycle

ד"ר ניר אורן – מחלקת עיניים  14:15-14:30
Genetic analysis of complement factor H )CFH( cluster 
and age-related maculopathy susceptibility 2 )ARMS2( 
genes in search of an aassociation to age-related macular 
degeneration )AMD( in the Arab population of Israel

ד"ר סאלם מאג'דופ - מחלקה כירורגית ב'  14:30-14:45
The interaction between human colon cancer cells and 
cancer-associated fibroblasts affect phospholipase D 
activity and cell migration

יום שלישי - 20 באוקטובר


