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כנס מאיר השביעי

לחדשנות ,מחקר ופיתוח

שלום רב,
אני שמח להזמינכם להשתתף בכנס המחקר השביעי של המרכז הרפואי מאיר.
בכנס תוצגנה עבודות נבחרות של אנשי צוות בית החולים ושל מחוז שרון שומרון.
בנוסף ,חוקרים ורופאים מובילים ירצו בנושאים הנמצאים בחזית המחקר.
אני מבקש להסב את תשומת ליבכם לנקודות הבאות:
1.1הצגה פרונטלית של מחקרי צוות בית החולים תתקיים ביום ג' ( )5.11.19אחה"צ
במקביל ב 3 -אולמות שונים – פירוט בתכנית
2.2הפוסטרים יוצגו באופן דיגיטלי על הגשר בימי הכנס ,בין השעות 15:00-09:00
3.3התערוכה –  – THE ART OF BEATING CANCERתוצג על הגשר בימי הכנס בין
השעות 15:00-09:00
4.4סיור להכרת מעבדות המחקר יתקיים ביום ג' ( )5.11.19בהנחיית ד"ר גלוריה רשיד,
היציאה מחדר הישיבות של בניין המעבדות (קומה ב') ,בשעה 11:30
מצפה להשתתפות פעילה ומקווה שתהנו.
פרופ' מיכאל לישנר
ראש רשות המחקר

כנס מאיר השביעי

 מחקר ופיתוח,לחדשנות

4/11 | 'יום ב
 אולם קוט,) האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית (אילמ"ר:מושב מקדים
 מרכז רפואי מאיר, מנהלת מערך המעבדות, ד"ר גלוריה רשיד:יו"ר
התכנסות

08:30-09:00

ברכות

09:00-09:10

Specific circulating microRNAs are associated with
type 2 diabetes progression

,ד"ר מיה סולטן
 מרכז רפואי מאיר,מערך המעבדות

09:10-09:25

Serum levels of Hemopexin, Heat Shock Protein 70
and Erythroferrone in β-Thalassemia major patients
and their correlation with clinical and laboratory
parameters

,יארה צפורי
 מרכז רפואי העמק,אגף המעבדות

09:25-09:40

, מעבדה המטולוגית,ד"ר דוד אזולאי
 אוניברסיטת בר,מרכז הרפואי לגליל
 הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי,אילן

09:40-09:55

,פרופ' תומר שלומי וד"ר מירה ברק
מערך מעבדות חיפה וגליל מערבי

09:55-10:10

הפסקה

10:10-10:25

,ד"ר מאיה אזרד
מכון המחקר והמעבדה למיקרוביולוגיה
, מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה,קלינית
פוריה

10:25-10:40

,ד"ר שירז גפן הלוי
 מרכז רפואי,מעבדה מיקרוביולוגית
שיבא

10:40-10:55

,ד"ר גלית רימלר
מכבי שירותי בריאות

10:55-11:10

ישיבת מחקר אילמ"ר

 נשיא אילמ"ר,ד"ר אבי פרץ

11:10-11:30

סיור במעבדות מרכז רפואי מאיר

ד"ר גלוריה רשיד

11:30-12:00

ארוחת צהריים

12:00-12:45

Flow Cytometry aneuploidy and cell cycle indexing
as tool for differential diagnosis between CD10+
DLBCL and FL
Evaluating the analytical performance of highthroughput serum metabolomics for population
level cancer screening

Classification of Clostridium difficile STs and
examination of correlations between the different
strains, disease severity, and the gut microbiome
"Molecular identification of parasites in stool"

"Tipa" Biobank - A doorway to the future of
medicine: handling and storage for the collection,
processing and archiving of human samples

כנס מאיר השביעי

לחדשנות ,מחקר ופיתוח

יום ב' | 4/11
מושב פתיחה והרצאות מליאה ,אולם קוט
יו"ר :פרופ' מיכאל לישנר ,ראש מכון מאיר למחקר
12:45-13:00

ברכות ודברי פתיחה:
ד"ר ירון מושקט ,מנהל מרכז רפואי מאיר
פרופ' מיכאל לישנר ,ראש מכון מאיר למחקר

13:00-13:45

פרופ' קירה רדינסקי,
טכניון

13:45-14:30

פרופ' כרמית לוי,
אוניברסיטת תל אביב

14:30-14:50

ד"ר תמנע נפתלי וד"ר איאן וויט,
מכון גסטרואנטרולוגיה
ומחלקה כירורגית ב' ,מרכז רפואי מאיר

14:50-15:10

פרופ' עבד עסלי,
קרדיולוגיה ,מרכז רפואי מאיר

חידושים בטיפול צינתורי לבעיה מסתמית

15:10-15:30

פרופ' דן נמט,
מרכז ספורט ובריאות לילדים ונוער,
מרכז רפואי מאיר

פעילות גופנית בפגים-עצם העניין

The journey to predict the future in medicine
גילויים מפתיעים לגבי ההשפעה הסיסטמית של קרינת

UV

Stem cell treatment for complex perianal fistulas
in Crohn's disease

כנס מאיר השביעי

לחדשנות ,מחקר ופיתוח

יום ג' | 5/11
מושב מחקר בסיעוד ,אולם קוט
יו"ר :דר' ירדנה קול ,מורסי גבארה
 08:30-09:00התכנסות
09:00-09:15

ברכות

09:15-09:45

גב' לילי פרלמן,
אחות הראשית וראש אגף סיעוד
בתי"ח

הרצאת פתיחה:
אחות מרכזת טיפול – מי מרוויח משיטת העבודה החדשה
בכללית?

09:45-10:00

גנדי שפיר,
מרכז רפואי העמק

אשב כאן בפינה בחושך ...הבדל בתפיסת הצורך ומרכיבי
התכנית לשיקום לב בין גברים ונשים שעברו אוטם שריר הלב

10:00-10:15

אביבה זנדר,
מרכז רפואי סורוקה

"האחות הטובה" במחלקת ילדים
מה חושבות אחיות על הציפיות מהן בקרב שותפי התפקיד,
ההורים והילדים

10:15-10:30

גלית יערי,
מחוז שרון שומרון

הערכת רמת מצוקה נפשית ותפיסת רווחה בקרב מטופלות
במרפאות פריון

10:30-10:45

הפסקה

10:45-11:00

אורנה הדרי,
מרכז רפואי מאיר

מה שלום החמלה שלנו? רמת תשישות חמלה והגורמים
הקשורים להתפתחותה בקרב צוותים בחטיבת ילדים

11:00-11:15

איריס יקר ,פנינה פנחסוב,
מחוז חיפה וגליל מערבי ומחוז מרכז

השחיקה בקרב אחיות קהילה במחוז חיפה וגליל מערבי ובמחוז
מרכז ,בהשוואה לאחיות דיאליזה ביה"ח אסף הרופא

11:15-11:30

אנה דומרוב בנקוביץ,
מרכז רפואי לילדים שניידר

עמדות צוות טיפול נמרץ ילדים ופגים לגבי ביקורי משפחה
ביחידה

11:30-11:45

עדי גוסלבסקי,
מרכז רפואי בילינסון

הקשר בין ניהול רגשות ,חוסן ומאפייני אישיות לבין מחירים
אישיים ומקצועיים הנגבים מאחים ואחיות שנחשפו לאירועי
אלימות במרכזים לרפואה דחופה

11:45-12:00

חני פלד,
אגף סיעוד ,חטיבת בתי"ח

של מי האחריות?
עמדות אנשי צוות רפואי בנוגע לטיפול במטופלים מוגבלים
שכלית והתפתחותית

כנס מאיר השביעי

 מחקר ופיתוח,לחדשנות

5/11 | 'יום ג
 אולם קוט,1  מושב- מושבי מחקר
 פרופ אלעד מויסייב:יו"ר
ארוחת צהריים

12:00-12:45

,פרופ' מרטין אליס
מנהל המכון ההמטולוגי ובנק הדם

13:00-13:15

The effect of various staplers lines on leaking
and burst pressure in patients undergoing sleeve
gastrectomy

,ד"ר איהב חג' יחיא
'מחלקה כירורגית ב

13:15-13:30

Live attenuated vaccines in pediatric rheumatic
diseases are safe: Multicenter, retrospective data
collection

,ד"ר ורוניקה משה
מחלקת ילדים

13:30-13:45

Evaluating the significance of HRQOL (health
related quality of life) as measurement of
importance in chronic patients' drug therapy
decision making

, ד"ר תמר פישמן
בית מרקחת

13:45-14:00

Identifying the major risk factors for postoperative
infection in proximal femoral fracture patients: A
single center study

,ד"ר עומר מרום
מחלקה אורתופדית

14:00-14:15

Elucidating the role of pigment epithelium-derived
factor (PEDF) in metabolic PCOS models

,ד"ר מיכל סילבר
מחלקת נשים ויולדות

14:15-14:30

,ג'בל-נרג'ס אבו
מעבדה גסטרואנטרולוגית

14:30-14:45

Effectiveness and safety of-label dose-reduced
direct oral anticoagulants and in atrial fibrillation

The effect of Cannabis extract on Inflammatory
Bowel Disease (IBD) - using ex-vivo and in-vitro
models

טקס חלוקת פרסים באולם קוט

15:00

כנס מאיר השביעי

 מחקר ופיתוח,לחדשנות

5/11 | 'יום ג
 אולם מיניקוט,2  מושב- מושבי מחקר
שטרית- פרופ' סידני בן:יו"ר
,ד"ר ענת זלמנוביץ
'מחלקה פנימית א

13:00-13:15

,ד"ר גיא טופז
'מחלקה פנימית ג

13:15-13:30

,ד"ר איילת שלז
מחלקת ילדים

13:30-13:45

Circulating cell free DNA level in hemodialysis
patients highly correlates with mortality risk

פרופ' סידני בן שטרית
מכון נפרולוגי

13:45-14:00

Innovations and new technologies in the quest
for MGUS to MM progression markers

,ד"ר ליאת דרוקר
מעבדה אונקוגנטית

14:00-14:15

,ד"ר אילון קרשין
מעבדת מחקר
אונקולוגי יישומי-המטו

14:15-14:30

,ד"ר שירלי שפירא
מכון המטולוגי

14:30-14:45

Urinary tract infection and antibiotic stewardship:
impact of an emergency department intervention
The CHA₂DS₂-VASc score and clinical outcomes of
patients with heart failure
Long term retention of FAST (focused abdominal
sonography in trauma) skills and knowledge after
simulation based training program

The link between thyroid hormones and cancer:
From clinical big data analysis to targeted therapy
הפסיכולוגיה של הביולוגיה – השפעה על קצב התרבות
נפש- בעזרת טיפול גוףCLL לימפוציטים בחולי

טקס חלוקת פרסים באולם קוט

15:00

כנס מאיר השביעי

 מחקר ופיתוח,לחדשנות

5/11 | 'יום ג
3  אולם, מרכז הכנסים,3  מושב- מושבי מחקר
 פרופ' יהודה רינגל:יו"ר
Associations of unrecognized renal dysfunction with
adverse outcomes in heart failure patients

, ד"ר אסף גלס בירן13:00-13:15
'מחלקה פנימית ג

Aspiration Kit - simple, safe and effective treatment for
small retained products of conception, a randomized trial

, ד"ר מיקי פומרנץ13:15-13:30
מחלקת נשים ויולדות

, קליניים, מאפיינים דמוגרפיים,אורטיקריה כרונית בילדים
 מחקר עוקבה רטרוספקטיבי- מעבדתיים ומעקב ארוך טווח

, רוט- ד"ר עידית לחובר13:30-13:45
יחידה לאלרגיה ואימונולוגיה

The Matrix-Fibroblast interplay as a therapeutic target in
idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)

, בקי ולד13:45-14:00
מעבדת ריאות

Microbiome functional genomics reveals novel potential
bacterial strains for reduction of inflammation in Crohn's
Disease

, רינגל. פרופ א14:00-14:15
מכון גסטרואנטרולוגי

Outcome of stroke in hemodialysis patients
Objective measurement of eyelid force in ptosis versus
controls

, ד"ר קרן כהן חגי14:15-14:30
מכון נפרולוגי
, ד"ר שני פילר14:30-14:45
מחלקת עיניים
טקס חלוקת פרסים באולם קוט

15:00

כנס מאיר השביעי

לחדשנות ,מחקר ופיתוח

יום ד' | 6/11
מושב מחוז שרון שומרון
יו"ר :ד"ר שרון קמה ,מנהלת רפואית מחוז שרון שומרון
08:30-09:00

התכנסות

09:00-09:15

ברכות ודברי פתיחה:
ד"ר ערן רוטמן ,מנהל מחוז שרון שומרון
ד"ר ירון מושקט ,מנהל מרכז רפואי מאיר
ד"ר שרון קמה ,מנהלת רפואית מחוז שרון שומרון וגב' פנינית כהן

09:15-09:30

חלוקת מלגות מחקר למצטיינים ע"ש רבקה ודב לוית ז"ל בנוכחות התורמים פנינית ופיני כהן

09:30-10:10

פרופ' איתן חי-עם,
יו"ר סאיקי מדיקל,
לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות,
המרכז הרפואי סורוקה
ומנהל מחוז מרכז ותל אביב

קאנביס :משימוש חברתי לטיפול רפואי

10:10-10:20

ד"ר ארז קורצוויל,
מתמחה ברפואת המשפחה

הקשר בין טיפול בסטרואידים לבין הסיכון לשברים בילדים

10:20-10:30

ד"ר גסאן סלאמה,
מתמחה ברפואת המשפחה

הקשר בין שימוש ממושך ב  PPI'sלהיארעות גידולים
ממאירים בקיבה

10:30-10:40

ענת לוי דור און,
אחות סוכרת מרכז לרפואה מקצועית,
דגני ומכון לסוכרת טכנולוגיות ומחקר,
הרצליה

תפיסת מצוקה תלוית סוכרת בקרב יוצאי אתיופיה

10:40-10:50

נביהה ותד מחאמיד,
מרפאה בעיסוק ,מרפאת דגני חדרה

בניית תוקף להערכה קוגניטיבית תפקודית
בקרב מטופלי בית

10:50-11:00

מוחמד עיד,
אח המשך טיפול ומעקב ,יחידת שקד

השוואת הצורך בטיפול פליאטיבי בחולי אי ספיקת לב
בקהילה עם הטיפול הפליאטיבי הניתן בפועל

11:00-11:10

האיא נאטור נאסר,
רוקחת אחראית,
מרפאת כפר סבא הירוקה

הדרכת מטופלים על ידי הרוקח או הרופא בקהילה
בנושא תרופות לא רשומות במדינת ישראל

11:10-11:20

אימאן עמור,
רוקחת בית מרקחת ש.י.ר.ה.

העצמת הטיפול בחולי סוכרת

11:20-11:30

אריקה רוזנשטוק,
רכזת תחום רפואה מונעת בסיעוד
בהנהלת המחוז

אימהות עם מוגבלות בטיפת חלב :אתגר או איום?

