


שבוע המחקר הרביעי במאיר

08:00-09:00

09:00-09:10

09:10-09:30
 

09:30-09:50

09:50-10:10

 
10:10-10:30

10:30-10:50

10:50-11:10

11:10-11:30

12:00-12:45
 

 

מושב האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית (אילמ"ר)
יו"ר: ד"ר גלוריה רשיד

התכנסות

ברכות 

ד"ר אורית עוזיאל, מרכז פלסנשטיין למחקר רפואי, מרכז רפואי רבין ואוניברסיטת ת"א 
Tumor cells derived exosomes contain hTERT mRNA and transform nonmalignant �broblasts into telomerase positive cells

ד"ר יוסי פייטן, המעבדה המיקרוביולוגית, מרכז רפואי מאיר 
Syndromic approach in the Microbiology Laboratory – the BioFire Film Array® system

 ד"ר ראול קולודנר, מערך המעבדות, מרכז רפואי העמק
A proof of concept: MALDI-TOF as a new tool in infection control

הפסקת קפה

ד"ר מענית שפירא, מערך המעבדות, מרכז רפואי הלל יפה 
Introduction of a new in vitro diagnostic assay for distinguishing between acute bacterial and viral infections

פרופ' עבד אל ראוף חיג'אזי, מערך המעבדות, בתי החולים של הדסה 
Endogenous plasminogen activators mediate progressive intracranial hemorrhage after traumatic brain injury

ד"ר מעתז דענה, המחלקה ההמטולוגית, מרכז רפואי הדסה עין כרם
Complement-mediated hemolysis: 

The involvement of oxidative stress and the ameliorating e�ect of antioxidant-containing fermented Papaya preparation (FPP)

ארוחת צהריים

יום ראשון - 6 בנובמבר

עמוד 1



עמוד 2

שבוע המחקר הרביעי במאיר

 

12:45-13:00

13:00-13:45
 

13:45-14:30

14:30-15:00

 

מושב פתיחה

ברכות ודברי פתיחה

ד"ר איתן וירטהיים מנהל המרכז הרפואי
פרופ' אהוד גרוסמן דקאן הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת ת"א

ד"ר אלון הרשקו ראש רשות המחקר

פרופ' רונית סצ'י פאינרו, המחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב
Identifying molecular signatures of tumor dormancy as a basis for the rational design of precision nanomedicines

פרופ' רן בליצר, מכון כללית למחקר
 Big Data המחקר הרפואי בעידן של

ד"ר מירה מרם וד"ר גלוריה רשיד, מרכז רפואי מאיר
Sometimes less is more! Managing wisely laboratory tests among hospitalized patients

יום ראשון - 6 בנובמבר



שבוע המחקר הרביעי במאיר
יום שני - 7 בנובמבר

מושב מתמחים, מדעי יסוד, פגיה ומיילדות   
יו"ר: פרופ' עמי פישמן וד"ר סוזי קובץ   

ד"ר שי אופיר, מחלקת עיניים
Levator muscle force assessment: A novel technique for measuring eyelid force

ד"ר דני פלדמן, המכון לגסטרואנטרולוגיה
The importance of pre- bariatric surgery gastroscopy, the prevalence of endoscopic �ndings in the obese population and the comparison between gastroscopy 

and pre procedural barium imaging concerning their impact on the surgical procedure and follow-up complications

ד"ר ניב מרום, מחלקה אורתופדית
Osteosynthesis of stable femoral neck fractures by cancellous screws or angle-stable device: a comparison between two medical centers

ד"ר עדיאל י. רויטמן, מחלקה פנימית א'
FMF כגורם לתחלואה קרדיו-ווסקולרית. מחקר השוואתי בין חולי FMF עם וללא מחלה קרדיו-ווסקולרית

ד"ר עידית לחובר-רוט, היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית
Re-use of penicillin after annulation of penicillin allergy in ambulatory patients – long term follow-up

גל קדם הילברט, הפקולטה לארכיטקטורה, הטכניון
עיצוב סביבת חדר הלידה באמצעות עבודת צוות רב-תחומית לגיבוש אבטיפוס

ד"ר שמואל ארנון, מחלקת פגים וילודים
 Delivery room resuscitation in very preterm infants and adverse outcomes

ארוחת צהריים 12:00-13:00

11:30-11:45

11:45-12:00

11:15-11:30

11:00-11:15

 10:45-11:00

 10:30-10:45

10:15-10:30

 

עמוד 3



שבוע המחקר הרביעי במאיר
יום שני - 7 בנובמבר

מושב מחקר בהמטולוגיה
יו"ר: פרופ' מרטין אליס

פרופ' מרטין אליס, המכון ההמטולוגי
Clinical outcomes of prothrombin complex concentrate versus fresh frozen plasma 
for vitamin k antagonist reversal in acutely bleeding patients: a preliminary report

ד"ר אילנה הלמן, המכון ההמטולוגי 
Palliative care in Hemato-oncology

ד"ר אסנת ירחובסקי, המכון ההמטולוגי
To in�nity and beyond! - חידושים במיאלומה נפוצה

ד"ר מונה יוקלה, המכון ההמטולוגי 
Update on Chronic Lymphocytic Leukemia treatment

14:00-14:20

13:40-14:00

13:20-13:40

 13:00-13:20

 

עמוד 4



עמוד 5

שבוע המחקר הרביעי במאיר
יום שלישי - 8 בנובמבר

מושב מחקר במקצועות הכירורגיים
יו"ר: פרופ' בני נגריס

התכנסות וארוחת צהריים

ד"ר יאיר דייקן, מחלקת נשים
Adnexal torsion during pregnancy – Perinatal and neonatal outcomes after surgical treatment

ד"ר אריאלה נחמני, מחלקת אא"ג
Craniofacial structure variations in patients with palatal anomalies and velopharyngeal dysfunction

ד"ר רונית נשר, מחלקת עיניים
Non referral to ophthalmologists as a cause of late diagnosis of glaucoma in older adults 

ד"ר יפתח חצרוני, מחלקה אורתופדית
Factors associated with return to sports at 5-10 years after autologous hamstrings ACL reconstruction in young men

ד"ר דוד הופנשטיין, מחלקת הרדמה
Comparison of history taking and a digital healthcare database consultation in pediatric pre-anesthesia assessments

ד"ר גיא אלעד, מחלקה כירורגית א'
Laparoscopic Sleeve Gastrectomy – A Prospective Study of Weight Loss, Comorbidities and Patients' Quality of Life

פרופ' אילן ליבוביץ, מחלקה אורולוגית
Molecular urine cytology – Bladder EpiCheck a novel molecular diagnostic tool for monitoring bladder cancer patients

יום שלישי: התיקון של ד"ר גיא אלעד במקום אבי בנוב

12:00-12:45

 13:00-13:15

12:45-13:00

 13:15-13:30

  13:30-13:45

 13:45-14:00

 14:00-14:15

 14:15-14:30



שבוע המחקר הרביעי במאיר
יום רביעי - 9 בנובמבר

10:30-11:00

 11:00-11:15

מושב מחקר ופיתוח
יו"ר: פרופ' פרד קוניקוף

פרופ' אהוד אסיה, מחלקת עיניים
מחוץ לקופסא - חידושים ופיתוחים בניתוחי עיניים - חלק א'

פרופ' שמואל אביטל, מחלקה כירורגית ב'
השפעת הסטרס הניתוחי במנותחים עם סרטן המעי הגס על הסיכוי לחזרת המחלה – מהקליניקה למעבדה ובחזרה

פרופ' מאיר ניסקה, מחלקה אורתופדית
חדשנות בניתוחי כף רגל

פרופ' אהוד אסיה, מחלקת עיניים
מחוץ לקופסא - חידושים ופיתוחים בניתוחי עיניים - חלק ב'

פרופ' בני נגריס, מחלקת אא"ג
מכשירי שמיעה - זה לא הקול

ד"ר אייל ריינשטיין, המכון לגנטיקה
חידושים בגנטיקה – בבריאות ובחולי

ארוחת צהריים

 

12:00-12:45

10:15-10:30

11:30-12:00

11:15-11:30

 10:00-10:15

עמוד 6



שבוע המחקר הרביעי במאיר
יום רביעי - 9 בנובמבר

מושב מחקר מעבדתי
יו"ר: ד"ר אלון הרשקו

ד"ר גלי אפשטיין שוחט, מעבדת מחקר ריאות
 Fibroblast conditioned matrix: a new approach to study extracellular matrix effects in idiopathic pulmonary �brosis

יעל פינקלשטיין, המעבדה להמטולוגיה יישומית
DIO3 inhibitors: A novel concept in cancer treatment

ד"ר מיה סולטן, מעבדת מחקר, מערך המעבדות
Do calcitriol and omentin-1 affect platelet aggregation?

ד"ר טלי זיטמן גל, המעבדה הנפרולוגית
The effect of glucagon-like-peptide-1 and vitamin D on JAK-STAT pathway in db/db mice and in endothelial cells exposed to a diabetic-like environment

מיכל בר, המעבדה האונקוגנטית
Placental soluble factors’ effect on the metastatic potential of breast cancer cells

מחמוד דבאח, המעבדה האונקוגנטית
Bone marrow mesenchymal stem cells microvesicles critically affect multiple myeloma cells in accordance with their normal or pathological source

פרופ' ברוך וולך, מעבדה המטולוגית ילדים
Chronic Granulomatous Disease: clinical, functional, molecular and genetic studies. the israeli experience with 84 patients

 

12:45-13:00

 13:00-13:15

 13:15-13:30

 13:30-13:45

 13:45-14:00

 14:00-14:15

 14:15-14:30

עמוד 7



שבוע המחקר הרביעי במאיר
יום חמישי - 10 בנובמבר

מושב מחקר בסיעוד
יו"ר: ד"ר דורית וייס

התכנסות

ברכות ודברי פתיחה

ירדנה בורנקראוט, מרכז רפואי מאיר
אפיון גורמי סיכון לאשפוז באוכלוסייה הקשישה המגיעה למלר"ד וניבוי הצורך באשפוזם

ורד בר יעבץ, מרכז רפואי סורוקה
הפחתת שיעור CLABSI בצנתר מרכזי זמני בעקבות התערבות צוות ייעודי, מחוץ ליחידות טיפול נמרץ

ניהל חטיב, מחוז חיפה
האם קיים קשר בין איזון מדדי סוכר לשיפור בתפקוד הכלייתי בקרב חולי מחלת כליה כרונית 

יעל בן גל, מרכז רפואי שניידר
קשר בין דימוי גוף ודימוי עצמי על תפיסת בריאות מינית בקרב מתבגרים ובוגרים צעירים חולי סרטן המטופלים במערך האונקולוגי

מוחמד אבו תילך, מרכז רפואי סורוקה 
השפעת בדיקה שגרתית של המוגלובין מסוכרר על הימצאות מחלת הסוכרת, ותוצאים עיקריים בחולים העוברים צנתור התערבותי

הפסקת קפה

נלי דורני, מרכז רפואי לוינשטיין
בדיקת הקשר בין עיתוי חזרת הווסת לחזרה להכרה ממצב וגטטיבי / מצב הכרה מינימאלי לאחר חבלת ראש

לילי כהן אליעזר, מרכז רפואי מאיר
תיאור הקשר בין חרדה בהריון ותמיכה חברתית נתפסת לבין פניות חוזרות למיון בקרב נשים עם הקאות יתר בהריון

בלה אלמוג, מרכז רפואי קפלן
כאב כרוני לאחר התערבות ניתוחית בקרב מטופלים ללא היסטוריה של כאב

ארוחת צהריים

 09:00-09:15

 09:30-09:45

 09:45-10:00

 10:00-10:15

 10:15-10:30

 10:30-11:00

 11:00-11:15

 11:15-11:30

 11:30-11:45

 12:00-12:45

08:30-09:00

09:15-09:30

עמוד 8



שבוע המחקר הרביעי במאיר
יום חמישי - 10 בנובמבר

מושב מחקר במחלקות הפנימיות
יו"ר: פרופ' יאיר לוי

ד"ר גיא טופז, מחלקה פנימית ג' וקרדיולוגיה
Pre-admission CHA2DS2-VASc score and stroke outcome of patients with stroke

ד"ר אורית טויטו, המכון לאנדוקרינולוגיה
The effect of glucose control during hospitalization in internal medicine wards on mortality among elderly patients

ד"ר עידו ליש, המכון לגסטרואנטרולוגיה
Surveillance after positive colonoscopy based on adenoma characteristics

ד"ר בת שבע גוטסמן, היחידה למחלות זיהומיות
Antibiotic exposure in the community and resistance patterns of E. coli community-acquired blood stream Infection (BSI)

רונית להט, שירותי רוקחות
התרופות הן הליבה במחקרים רבים, חשיבות יחידת המחקרים בשירותי הרוקחות 

המטבח המולקולרי

טקס חלוקת פרסים למחקרים המצטיינים
 

 13:15-13:30

 13:30-13:45

 13:45-14:00

14:00-14:15

12:45-13:15

14:45-15:00

15:00-15:15

 14:15-14:30

 14:30-14:45

עמוד 9

ד"ר אוקסנה ברודין, מחלקה פנימית ה'
Anti CRP autoantibodies  in patients with ischemic heart disease

 פרופ' יאיר לוי, מחלקה פנימית 
IGG 4 עדכונים בנושא
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