יום המחקר של המרכז הרפואי לגליל
ע"ש פרופ' שאול מ .שאשא
מרכז אנגל לחינוך לבריאות
17.5.22

תוכנית:
8:00-9:00

סיור במכון המחקר
מותנה בהרשמה מראש במייל NiritK@gmc.gov.il

9:00-9:30

ברכות
פרופ' מסעד ברהום
פרופ' חיים פוטרמן
פרופ' קרל סקורצקי
ד"ר שפרה סלע

– מנהל המרכז הרפואי לגליל
– מנהל מכון המחקר ,משנה דיקן למחקר,
הפקולטה לרפואה אוני' בר אילן
– דיקן הפקולטה לרפואה אוני' בר אילן
– מנהלת לשעבר של מעבדת המחקר
ומיקרוביולוגיה במרכז הרפואי לגליל

 9:30-11:00מושב ראשון :תובנות חדשות בפתוגנזה ומנגנוני מחלה
יושבי ראש:
9:30-9:40

עדי טולדנו –שובי  ,מחלקת פיזיותרפיה
פרופ' שאול עטר ,מנהל מחלקה קרדיולוגית

אלבומינוריה קלה מגינה מ  COVID-19קשה בחולי סוכרת סוג .2
עמיר בשקין ,מונה שחאדה ,יוסוף בולוס ,כמיל נמורה ,רונזה חאיק ,ילנה
קוויאנצבה ,לינה שביטה ,מרינה נודלמן ,אניטה צור ,אתי קרוזל-דוילה

9:40-9:50

מה בין בינה מלאכותית לפיזיותרפיה?
עדי טולדנו שובי ,דפנה ליבנה ,נדב אייכלר ,עלאא מסלחה ,שמואל רז ,אילן
שימשוני ,חגית הל-אור

9:50-10:00

הקשר בין הפרעה בשיווי משקל לירידה בצפיפות ותכולת סידן בעצמות
השלד
עימאד חוריה ,אייל סלע ,סאמר סרוג'י ,עמיאל דרור.

10:00-10:10

Hemodialysis patients' adherence to dialysis treatment
from a two-way perspective: nurse- initiated inclusion and
patient-initiated participation
זויה גרימברג ,נסרה אדלבי ,ענת דרך -זהבי

10:10-10:20

Detecting the odor of rats under stress
Elias Mansour, Eilam Palzur, Sharon Kaisari, Yoav Broza, Walaa
Saliba, Pavel Goldstein, Alon Shamir and Hossam Haick

10:20-10:30

Etifoxine restores mitochondrial oxidative
phosphorylation and improves cognitive recovery
following traumatic brain Injury
Eilam Palzur, Doron Edelman, Reem Sakas and Jean Francois
Soustiel

10:30-10:40

Compared perinatal outcomes of two prophylactic
antibiotic regimens for preterm pre-labor rupture of
membranes: A randomized controlled trial
Inshirah Sgayer, Yara Nakhleh, Dan Miron, Elizabeta Shprits, Vered
Fleisher Sheffer, Hagai Rechnitzer, Lior Lowenstein, Maya Frank
Wolf

The molecular effect of SGLT2i on the autophagy pathway
in diabetes mellitus and it vascular complications.

10:40-10:50

Nakhoul Farid, Saad Ranin, Tadmor Hagar, Ertracht Offir, Nakhoul
Nakhoul, and Atar Shaul.

From candidial insult to the resultant vulvodynia, a study
of a suggested pathway leading to neuromodulation and
neuroproliferation.

10:50-11:00

Yaseen Awad-Igbaria, Shilo Dadon, Alejandro Livoff,
Mark Shlapobersky, Jacob Bornstein, Eilam Palzur

 חוויות ותובנות״- ת.ה חוקר.הרצאת אורחת"רופא
פרופ' רבקה כרמי
,נשיאת האקדמיה לרפואה מדעית
גוריון- אוניברסיטת בן,נשיאה לשעבר

 הפסקה11:00-11:20

11:20-12:00

– פרופ' כרמי תוצג ע"י פרופ' יעקב בורנשטיין
, מנהל לשעבר של אגף נשים ויולדות,חוקר במכון המחקר
המרכז הרפואי לגליל

 בהנחיית פרופ' רבקה כרמי, "ת.ה חוקר. פאנל בנושא "רופא12:00-12:20
 ד"ר עמיאל דרור, פרופ' מסעד ברהום, פרופ' חיים פוטרמן:בהשתתפות
 – הפסקה וסיור בפוסטרים12:20-13:20

 גישות חדשניות לאבחון ולטיפול במחלות: – מושב שני13:20-14:40
 מכון המחקר,ד"ר שפרה סלע
 מנהל מחלקת פנימית,פרופ' עאסי נימר

:יושבי ראש

אופן מתן משככי כאבים התואם להעדפת המטופל תורם לשיפור
התגובה האנלגטית
 מיכל גרנות ונמרוד רחמימוב,עדי שני
Convalescent plasma reduces mortality and decreases
hospitalization stay in patients with moderate COVID-19
pneumonia

13:20-13:30

13:30-13:40

Maamoun Basheer ,Elias Saad, Dorin Shlezinger and Nimer Assy

The value of bone scan for detection and ageing of
vertebral compression fractures

13:40-13:50

Elite Arnon-Sheleg, Daniel Weiner, Saeda Haj and Nimrod
Rahamimov

The impact of possible anti-fibrotic treatments on cardiac
physiology and fibrosis early after myocardial infarction

13:50-14:00

Elias Daud, Offir Ertracht Nadav Bandel , Elias Kanani, Gassan
Moady, Mona Shehadeh, Tali Reuveni, Shaul Atar

3D-Inspired Bioengineered tissue flaps for tissue
reconstructions

14:00-14:10

Idan Redenski, Ben Kaplan, Shulamit Levenberg, Samer Srouji

LEADERS: A culturally tailored approach to genetic
counseling for Arab communities in northern Israel

14:10-14:20

Nehama Cohen Kfir, Mary Rudolf, Miriam Bentwich, Nomy Dickman,
and Tzipora C. Falik- Zaccai

Pre-natal nephrogenetic counselling registry

14:20-14:30

Hadas Shasha-Lavsky, Shir Sivan, Ziv Paz, Ariel Berl, Pierre
Awadia, Lama Majadla, Chen Nozik, Orly Yakir, Irith Weissman and
Tzipora Falik-Zaccai

The infrasound of myocardial Infarction

14:30-14:40

Noa Bachner-Hinenzon, Doron Adler and Shaul Atar

חלוקת פרסים ומענקי מחקר

14:40-15:00

סיור במכון מחקר
NiritK@gmc.gov.il מותנה בהרשמה מראש במייל

15:00- 16:00

