יום המחקר השנתי
מרכז רפואי פדה-פוריה
יום שלישי ,כד' באלול תשע"ח
 4בספטמבר 2018

בתוכנית:
8:00

 -התכנסות ,הרשמה וכיבוד

8:30

 דברי פתיחה		 ד"ר ארז און ,מנהל המרכז הרפואי פדה-פוריה
		 פרופ' ארנון בלום ,הממונה על המחקר והאקדמיה במרכז הרפואי

● הענקת אות הוקרה לפרופ’ רן טור כספא,
הדיקן המייסד של הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי ,אוניברסיטת בר אילן בגליל
		
9:00-10:15

מושב ראשון :מחקר בסיסי

יו"ר :פרופ' משה בן עמי  ,ד"ר טאלב חגוג
MicroRNAs in Aortic Valve Diseases

- 9:00-9:15

		נופר אסולין ,הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי ,אוניברסיטת בר אילן והמערך
הקרדיווסקולרי  ,מרכז רפואי פדה-פוריה
- 9:15-9:30

Clinical and Genetic Signatures of Local Recurrence in Oral Squamous
Cell Carcinoma

		ד"ר יסמין גנטוס ,המחלקה לכירורגיית פה ולסתות ,מרכז רפואי פדה-פוריה
- 9:30-9:45



Characterization of the immune response during infection caused by

Clostridium difficile

		זוהר חמו ,הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי ,אוניברסיטת בר אילן והמעבדה
למיקרוביולוגיה קלינית ,מרכז רפואי פדה-פוריה
- 9:45-10:00



Characteristics of antibiotic resistance of H. pylori among adult Arab
and Jewish populations in northern Israel

		 מתן יגנה ,הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי ,אוניברסיטת בר אילן ,המעבדה
למיקרוביולוגיה קלינית והמכון לגסטרואנטרולוגיה מרכז רפואי פדה-פוריה

Inhibition of Endothelial Progenitor Cells May Explain the High

 - 10:00:10:15

Cardiovascular Event Rate in Patients with Rheumatoid Arthritis

פוריה- מרכז רפואי פדה, מנהל היחידה לראומטולוגיה,			ד"ר מוחמד עדוי

 תערוכת פוסטרים, הפסקת קפה- 10:15-10:45

 נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, פרופ' רבקה כרמי,אורחת כבוד
""אקדמיה כמנוע צמיחה
 מחקרים קליניים:מושב שני

10:45-11:30
		
11:30-12:45

 ד"ר היבה אבו זיד, ד"ר סובח סובח:יו"ר
Diastolic Myocardial Mechanics in patients with Atrial Fibrillation 

- 11:30-11:45

and Heart Failure with preserved Ejection Fraction

 במערך, מנהל היחידה לדימות בלתי פולשני של הלב,			פרופ' שמי קרסו
פוריה- מרכז רפואי פדה,הקרדיו ווסקולארי
Do young women with unexplained infertility manifest early signs 

- 11:45-12:00

of low ovarian reserve ?

, אוניברסיטת חיפה, המחלקה לאבולוציה וביולוגיה סביבתית,			נועה אברהמי
פוריה- מרכז רפואי פדה,האגף לאם ולילוד
Surgical Treatment Protocol for Cancer Patients Suffering From



- 12:00-12:15

Concomitant Medication-Related Osteonecrosis of The Jaw Stages
II And III

 מרכז רפואי, המחלקה לכירורגיית פה ולסתות,			ד"ר ויקטוריה יפה גרצביין
פוריה-פדה

Nonalcoholic fatty liver disease and 30-day all-cause mortality in 

- 12:15-12:30

adult patients with community-acquired pneumonia

פוריה- מרכז רפואי פדה,' מנהל מחלקה פנימית א,ד"ר ויליאם נסיר
Shock index and its Contribution to the Prediction of the Need



			
- 12:30-12:45

for Life Saving Interventions of Elder Patients Presenting to the
Emergency Department

 מרכז רפואי, סגנית מנהל המחלקה לרפואה דחופה,			ד"ר בת שבע צדוק
פוריה-פדה

 ארוחת צהרים- 12:45-13:30
 סיכום והענקת פרסי מחקר בסיסי ומחקר קליני מצטיינים- 13:30-13:45

,בברכה
ליה כץ- ד"ר אודה, ד"ר אבי פרץ, פרופ' ארנון בלום:הוועדה המארגנת

