כנס
מאיר
השישי
לחדשנות,

מחקר ופיתוח
תכנית הכנס

11-15
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ה'

11/11
12/11
13/11
  15/11

כנס מאיר השישי

לחדשנות ,מחקר ופיתוח

11-15
נובמבר 2018

יום א' | 11/11
מושב מקדים :האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית (אילמ"ר)
יו"ר :ד"ר גלוריה רשיד ,מנהלת מערך המעבדות ,מרכז רפואי מאיר
08:30-09:30

התכנסות וארוחת בוקר

09:30-09:45

ברכות ודברי פתיחה:
ד"ר גלוריה רשיד ,מנהלת מערך המעבדות ,מרכז רפואי מאיר
ד"ר אבי פרץ ,נשיא אילמ"ר ,מרכז רפואי פדה-פוריה

09:45-10:00

ד"ר טלי תוהמי,
המעבדה ההמטולוגית ,מרכז רפואי מאיר

10:00-10:15

ד"ר חגית האושנר,
מכון עמליה בירון לחקר קרישת הדם,
מרכז רפואי שיבא

10:15-10:30

ד"ר רלי פורר,
דין מעבדות בע"מ ,המעבדה לפרמקוגנטיקה,
מרכז רפואי אסף הרופא

10:30-10:45

שרי פרץ,
המעבדה ההמטולוגית,
מרכז רפואי העמק

10:45-11:00

הפסקת קפה

11:00-11:15

ד"ר יפית חכמו,
יחידת מחקר ופיתוח ,מרכז רפואי אסף הרופא

11:15-11:30

ד"ר שפרה קן דרור,
המעבדה המיקרוביולוגית,
מעבדה מחוזית חיפה וגליל מערבי

11:30-11:45

זהר חמו,
המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית,
מרכז רפואי פדה-פוריה

12:00-12:45

ארוחת צהריים

Unique multidisciplinary workflow in hematology
laboratory leads to a better diagnosis
Does the serum of children with ITP induce apoptosis in
?healthy subjects' platelets
Results of screening 43 apoptosis related proteins
ביופסיה נוזלית ,שיטה חדישה לבידוד Circulating tumor cells
The effect of Hydroxyurea treatment on fetal
red blood cells in sickle cell anemia and sickle
beta thalassemia patients

Hyperbaric oxygen therapy can modulate immune system
regulation of healthy aging human volunteers
A rare zoonotic disease: Bordetella Bronchiseptica in the
north of Israel
The role of single procalcitonin test on admission as
a biomarker for predicting the severity of Clostridium
difficile Infection

כנס מאיר השישי

11-15

לחדשנות ,מחקר ופיתוח

נובמבר 2018

יום א' | 11/11
מושב פתיחה והרצאות מליאה
יו"ר :פרופ' מיכאל לישנר ,ראש מכון מאיר למחקר
12:45-13:00

ברכות ודברי פתיחה
ד"ר איתן וירטהיים ,מנהל המרכז הרפואי מאיר  |  פרופ' מיכאל לישנר ,ראש מכון מאיר למחקר

13:00-13:45

פרופ' נועם שומרון,
המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית,
הפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א

13:45-14:00

ד"ר נירית לב,
מנהלת המחלקה הנוירולוגית,
מרכז רפואי מאיר

14:00-14:15

ד"ר איתי שטרנברג,
המחלקה האורולוגית ,מרכז רפואי מאיר

14:15-14:30

פרופ' יהודה רינגל,
המכון לגסטרואנטרולוגיה ,מרכז רפואי מאיר

14:30-14:50

פרופ' רן בליצר,
מכון כללית למחקר

14:50-15:10

ד"ר דרור דולפין,
המרכז לבריאות הנפש גהה

15:10-15:30

פרופ' רחלה פופובצר,
המסלול להנדסה ביו-רפואית,
אוניברסיטת בר אילן

15:30-15:50

ד"ר לירן שלוש,
המחלקה לאימונולוגיה ,מכון ויצמן למדע

Reading your DNA:
Technology and Innovation in Future Medicine

Digital health

דה וינצ'י בשירות האורו-אונקולוגיה
Human Microbiome Research:
New Insight Into human health and disease condition

רפואה מבוססת מידע :פני הרפואה בעידן הבינה המלאכותית
טביעת אצבע דיגיטלית ככלי אבחוני חדש בפסיכיאטריה
– אפליקציה סלולרית והפרעה ביפולרית
ננוטכנולוגיה ברפואה עכשווית ועתידית
Early diagnosis and treatment of AML

11-15
2018 נובמבר

כנס מאיר השישי

 מחקר ופיתוח,לחדשנות

12/11 | 'יום ב
מושב המערך הפנימי
 מנהלת היחידה לאלרגיה ולאימונולוגיה קלינית,כהן- פרופ' רונית קונפינו:יו"ר
CHA2DS2-VASc score and clinical outcomes of patients
with chest pain discharged from internal medicine wards
following acute coronary syndrome rule-out

,ד"ר גיא טופז
'מחלקה פנימית ג

09:15-09:30

09:30-09:45

of Inhaled Tranexamic Acid for Hemoptysis Treatment

,ד"ר אורי ונד
מערך הריאות

Ultra-low contrast volume for patients with advanced
chronic kidney disease undergoing coronary procedures

,ד"ר דוד פרג
מערך הלב

09:45-10:00

,פרופ' קרלוס גורדון
המחלקה הנוירולוגית

10:00-10:15

Rheumatological assessment is important for interstitial
lung disease diagnosis

,פרופ' יאיר לוי
'מנהל מחלקה פנימית ה

10:15-10:30

Clinical outcomes of prothrombin complex concentrate
for vitamin K antagonist reversal in intracranial
hemorrhage

,פרופ' מרטין אליס
מנהל המכון ההמטולוגי

10:30-10:45

הפסקה

10:45-11:00

A Randomized Controlled Trial

Interaction between Vestibulo-Ocular Reflex and
Optokinetic Nystagmus in virtual reality worlds

מושב כירורגי
' מנהל מחלקה כירורגית ב, פרופ' שמואל אביטל:יו"ר
Assessment of pain in surgical patients by PMD-200

,ד"ר גיא אלעד
'מחלקה כירורגית א

11:00-11:15

Trends in the seasonal variation of pediatric fractures

,ד"ר דוד סגל
מחלקה אורתופדית

11:15-11:30

,גב' שיר גלעין
פסיכולוגיה ועמוד שידרה

11:30-11:45

,ד"ר לינה עסלי
מחלקת עיניים

11:45-12:00

Conservative management for postmenopausal women
with tubo-ovarian abscess

,ד"ר יעל יגור
אגף נשים ומיילדות

12:00-12:15

Amputation versus conservative primary management
of chronic osteomyelitis involving a pedal digit in diabetic
patients

,ד"ר ויקטור פלדמן
מחלקה אורתופדית

12:15-12:30

ארוחת צהריים

12:30-13:30

Can patients' psychological profile predict lumbar surgery
outcomes?
Increasing silicone oil viscosity increases resistance to
volume displacement in a retinal detachment model

כנס מאיר השישי

לחדשנות ,מחקר ופיתוח

11-15
נובמבר 2018

יום ב' | 12/11
מושב חקר קנבינואידים
יו"ר :ד"ר תמנע נפתלי  ,סגנית מנהלת המכון לגסטרואנטרולוגיה
13:30-13:50

ד"ר יוסי תם,
המרכז הרב תחומי לחקר קנבינואידים,
הפקולטה לרפואה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

13:50-14:00

ד"ר מרק  חייפץ,
מחלקה פנימית ב',
מרכז רפואי מאיר

14:00-14:20

פרופ' דדי מאירי,
המעבדה לחקר הפיטוקנבינואידים,
הטכניון

14:20-14:30

ד"ר משה ישורון,
יחידת השתלת מח עצם ,המכון ההמטולוגי,
מרכז רפואי רבין

14:30-14:40

פרופ' אורי קרמר,
הפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל אביב

14:40-14:50

ד"ר שלי מטלון,
מעבדת מחקר גסטרואנטרולוגיה והמרכז
לחקר קנבינואידים ,מרכז רפואי מאיר

14:50-15:10

ד"ר תמנע נפתלי,
המרכז לחקר קנבינואידים ,המכון
לגסטרואנטרולוגיה ,מרכז רפואי מאיר

15:10-15:30

ד"ר מיכאל דור,
משרד הבריאות

The role of the endocannabinoid system
in health and disease

Cannabinoid induced hyperemesis
Phytocannabinoids – not all are the same

Cannabidiol for the prevention and treatment
of graft-versus-host disease

Cannabis for child epilepsy

CB2 agonist promotes factors associated with mucosal
healing in colon epithelial cells of IBD patients

Cannabis for inflammatory bowel disease

From illegal substance to potent medication

כנס מאיר השישי

לחדשנות ,מחקר ופיתוח

11-15
נובמבר 2018

יום ג' 13.11.18
מושב חדשנות וטכנולוגיות רפואיות
יו"ר :ד"ר ארז ברנבוים ,סגן מנהל המרכז הרפואי מאיר
08:30-09:30

התכנסות וארוחת בוקר

09:30-09:50

ד"ר דורון רוזן,
מנהל היחידה לכירורגיית פה ולסתות

ניתוח אורתוגנטי בשילוב הדפסה בתלת ממד

09:50-10:10

ד"ר דן גוטמן,
סגן מנהל מחלקת אא"ג

אנדוסקופיה מתקדמת לטיפול בדום נשימה

10:10-10:40

פרופ' אילן ליבוביץ  ,מנהל המחלקה האורולוגית,
ד"ר איתי שטרנברג ,מנהל היחידה לאורולוגיה אונקולוגית

כריתת ערמונית בניתוח רובוטי

10:40-11:00

ד"ר סימוני פייר,
מנהלת  היחידה לכירורגיית כלי דם

ניתוח לתיקון מפרצות באבי העורקים באמצעות שתל "חלונות"

Fenestrated Aortic Graft

11:00-11:20

ד"ר יוסי לייטנר,
מנהל היחידה לכירורגיית עמוד שדרה

שילוב בין  O-armלבין ניווט בניתוחי עמוד שדרה

11:20-11:40

ד"ר יבגני קוץ,
מנהל יחידת MRI

 MRIבהתאמה אישית – VIDA 3T MRI

12:00-13:00

ארוחת צהריים

מושב מחוז שרון שומרון
יו"ר :ד"ר שרון קמה ,מנהלת רפואית -מחוז שרון שומרון
13:00:13:05

דברי פתיחה :ד"ר שרון קמה

13:05-13:30

דר' אורדי שרף,
רופאת משפחה במרפאת תל מונד

רפואת דור ה ,Y-לא רק ענין של טכנולוגיה

13:30-13:45

גב' גלית קליין,
מנהלת הסיעוד במרפאה יועצת בנתניה
ונציגת הסיעוד בפורום מחקר מחוזי

הקשר בין המסוגלות העצמית של האחות לאורח חיים בריא אישי לבין
מסוגלותה לקידום אורח חיים בריא בקרב חולי סכרת סוג 2

13:45-14:00

ד"ר נאסר ואסים,
מתמחה ברפואת המשפחה

השפעת מגדר רופא המשפחה על הפרוגנוזה של חולי סכרת ויתר לחץ דם

14:00-14:15

ד"ר ליטל גולדברג,
מנהלת מרפאת לב הפרדס

לידות בית – ידע ועמדות של רופאי משפחה בישראל

14:15-14:30

ד"ר היילי רוס,
מנהלת מרפאת קריית השרון

הערכת רמת הידע בקרב רופאים ראשוניים בישראל בנוגע לסרטן שד ושחלה
המועבר בתורשה

14:30-14:45

ד"ר מוקי גבעון,
רכז פורום מחקר מחוזי

השפעה של סדנת הדרכה לרופאים על הפחתה מבוקרת של תרופות לקשישים

14:45-15:00

גב' גלית יערי,
מנהלת תחום פיתוח מקצועי ובריאות
נשים בסיעוד בהנהלת המחוז

הערכת רמת מצוקה נפשית ותפיסת רווחת בקרב מטופלות בגיל הפוריות

כנס מאיר השישי

לחדשנות ,מחקר ופיתוח

11-15
נובמבר 2018

יום ה' 15.11.18
מושב מחקר בסיעוד
יו"ר :ד"ר טליה שורר ,מרכז רפואי סורוקה   |  גב' נעמי אלדור ,כללית האקדמיה לסיעוד ,קמפוס מאיר
08:30-09:30

התכנסות וארוחת בוקר

09:30-09:45

ברכות ודברי פתיחה:
הניה פרי  -מזרה ,מנהלת הסיעוד ,מרכז רפואי מאיר
ד"ר לימור יריב ,מנהלת המחלקה לחינוך ומחקר בסיעוד ומ"מ אחות ראשית ,סגל אחות ראשית

09:45-10:00

ד"ר מוחמד אבו תילך,
מרכז רפואי סורוקה

נשים עם סוכרת לא מאובחנת המגיעות לצנתור התערבותי ,תוצאים עיקריים במעקב
לשנתיים

10:00-10:15

סמירה עלפאומי–זיאדנה,
מחוז דרום

חסמים לטיפול בדיכאון לאחר לידה בקרב נשים בדואיות מהכפרים המוכרים
והלא מוכרים בנגב

10:15-10:30

ג'אבר לובנה,
מרכז שניידר לרפואת ילדים

תופעות לוואי בילדים לאחר מתן IVIG

10:30-10:45

שולי חג'בי,
מרכז רפואי מאיר

לשוב הביתה בבטחה  -עובדה או משאלה?
(ידע ועמדות צוות רפואי בבי"ח בנושא אלימות)

10:45-11:00

הפסקת קפה

11:00-11:15

מיכל פרל,
מחוז חיפה וגליל מערבי

נוהל ביקור קטינים במרפאה ראשונית ללא ליווי אפוטרופוס  -בדיקת ידע ויישום של
רופאים ואחיות במרפאות ראשוניות

11:15-11:30

טובה משעלי,
מרכז רפואי מאיר

תוצאות היענות למעקב מלא אחרי ניתוח בריאטרי

11:30-11:45

אירית קוצין גבוביץ,
בית החולים השיקומי
לוינשטיין

הקשר בין נשאות לחיידק עמיד לתוצאי השיקום בעת השחרור בקרב מאושפזים בביה"ח
השיקומי לוינשטיין

11:45-12:00

מורסי ג'בארה,
מרכז רפואי רבין

"עכשיו נודע לי שאני אשם ,אני חושב על זה ולא נושם" -
הקורבן השני :הימצאות ודרכי התמודדות

12:00-13:00

ארוחת צהריים

11-15
2018 נובמבר

כנס מאיר השישי

 מחקר ופיתוח,לחדשנות

15.11.18 'יום ה
מושב מחקר בסיסי
 ראש מכון מאיר למחקר,  פרופ' מיכאל לישנר:יו"ר
,ד"ר אירית שפלר
המעבדה לאימונולוגיה
קלינית ואלרגיה

13:00-13:15

Context dependent cell-cell communication in the bone marrow: high
throughput analyses of microvesicles in health and myeloma

,מחמוד דבאח
המעבדה לאונקוגנטיקה

13:15-13:30

The functional link between deiodinase 3 (dio3) and ovarian cancer growth

,ד"ר אסנת אשור פביאן
המעבדה להמטולוגיה
יישומית

13:30-13:45

,ד"ר לורן להב
'מעבדת מחקר כירורגית ב

13:45-14:00

,ד"ר מיה סולטן
,מעבדת מחקר סוכרת
מערך המעבדות

14:00-14:15

,אליזבטה ברוק
מעבדת מחקר ריאות

14:15-14:30

,ד"ר נירית לב
מנהלת המחלקה
הנוירולוגית

14:30-14:45

טקס חלוקת פרסים למחקרים המצטיינים

14:45-15:00

Lung cancer-derived microvesicles: a mediator of mast cell activation in
the tumor microenvironment

No response to preoperative radiotherapy in rectal cancer patients is
associated with a unique DNA methylation pattern and higher risk for
disease recurrence
The effect of vitamin D and omentin-1 on platelet activation in different
glucose concentrations in vitro
Epidermal Growth Factor Receptor promotes survival of idiopathic
pulmonary fibrosis (IPF) fibroblasts
Cognitive effects of SIRT6 overexpression: Emerging role of astrocytes

