כנס מאיר העשירי
לחדשנות ,מחקר ופיתוח
במרכז רפואי מאיר

יום שני
21.11.2022

יום שני|  | 21/11מושב מקדים :האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית )אילמ"ר( ,אודיטוריום קוט
יו"ר :ד"ר גלוריה רשיד ,מנהלת מערך המעבדות ,מרכז רפואי מאיר

8:30-9:15

התכנסות

9:15-9:30

ברכות ׀ סרט אילמ"ר ,סיכום פעילות אילמ"ר בנושא מחקרי

9:30-9:45

ד”ר טלי תוהמי,
מעבדה המטולוגית ,מרכז רפואי מאיר

9:45-10:00

ד”ר אילנה סינואני פרתי,
המעבדה המרכזית לנגיפים,
משרד הבריאות ומרכז רפואי שיבא

10:00-10:15

ד”ר מענית שפירא,
מערך המעבדות ,מרכז רפואי הלל יפה

10:15-10:30

ד"ר חניפה אבו טועמה עתאמנה,
מערך המעבדות ,מרכז רפואי מאיר

C-microRNAs associated with high HbA1c,
platelet aggregation, and vitamin D deficiency
in Type 2 Diabetes patients

10:30-10:45

ד"ר ישראל ניסן,
המעבדה הארצית לבריאות הציבור,
משרד הבריאות

HiSpoT a novel NGS-based method for simple,
high-throughput genotyping of
Mycobacterium tuberculosis

10:45-11:00

הפסקה

11:00-11:15

ד"ר יעל וולוביק כלילי,
מעבדה מחוזית חיפה וגליל מערבי,
שירותי בריאות כללית

11:15-11:30

ד"ר מירה נעמד,
מעבדת אפרזיס ותפקוד טסיות,
מרכז רפואי שערי צדק

11:30-11:45

זוהר חמו,

OLO Analyzer: CBC based on
Artificial Intelligence technology
Increased detection of Echovirus 6-associated
meningitis during COVID-19 pandemic
in hospitalized patients
Comparison between school-age
children with and without obesity in
nutritional and inflammation biomarkers

Artefactual bands on urine protein
immunofixation gels
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) associated
with platelet activity and bleeding tendency in patients
with Gaucher Disease

מעבדה מיקרוביולוגית ,מרכז רפואי פדה

The cytopathic effect of different toxin
concentrations from different clostridioides
difficile sequence types strains in Vero Cells

11:45-12:00

ד"ר סיגלית מודחי,

פרדוקס האיכות במעבדות המחקר

מערך המעבדות הארצי ,שירותי בריאות כללית
12:00-13:00

ארוחת צהריים

יום שני
21.11.2022

יום שני|  | 21/11מושב פתיחה והרצאות מליאה ,אודיטוריום קוט
יו"ר :פרופ' שי קיויתי ,ראש מכון מאיר למחקר

12:00-13:00

התכנסות וארוחת צהריים

13:00-13:20

ברכות ודברי פתיחה:
ד"ר ירון מושקט ,מנהל המרכז הרפואי
פרופ' קרן אברהם ,דקאן הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' שי קיויתי ,ראש מכון מאיר למחקר

הרצאות מליאה
13:20-14:40

פרופ' רן בליצר,
מנהל מכון כללית למחקר

מחקר בעידן הרפואה המנבאת

14:00-14:40

פרופ' דינה בן יהודה,
דקאן הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית

רפואה 2023

14:40-15:20

פרופ' דדי מאירי,
ראש המעבדה לחקר מנגנוני סרטן וקנבינואידים בטכניון

ממידע אנקדוטלי למדע מדויק,
העתיד של הקנביס הרפואי

* פוסטרים אלקטרוניים בנושאי מחקר וחדשנות יוצגו במבואה של אודיטוריום קוט

