הועדה לאקדמיה ומחקר
מרכז רפואי העמק -עפולה18101 ,
יו"ר הועדה – פרופ' ח' קורן אריאל

Emek Medical Center - Afula, Israel 18101

כנס המחקר השמיני של "מרכז רפואי העמק"
המחקר הרפואי הוא הבסיס לאיכות רפואית
מרכז רפואי העמק 22 ,לפברואר  , 2017מרכז הדרכה
תכנית הכנס:
 09:00 – 08:30התכנסות קפה ועוגה.
 09:15 – 09:00ברכות
 10:00 – 09:15מושב ראשון

הרצאת אורח בנושא" :מדע ,אמנות ורפואה"
מרצה :פרופסור ברוך וולך -ראש מעבדת מחקר המטולוגי -אימונולוגי מרכז רפואי מאיר.

הרצאות על עבודות מחקר של צוות ביה"ח:
 11:30 –10:00מושב שני
HSP70 Is Increased in Circulating Extracellular Vesicles from Transfusion- 10:15 –10:00
Dependent β-Thalassemia Patients
מרצה :ד"ר קרינה לוין ,היחידה להמטולוגיה פדיאטרית.
10:30 –10:15

Salivary translocation protein activity in women with preeclampsia
מרצה :ד"ר זהר נחום ,מחלקת נשים ויולדות.

Next-Generation Sequencing identifies a CNV duplication in the TJP2 gene 10:45 –10:30
associated with late-onset hearing impairment
מרצה :גב' נדא פארן ,המכון הגנטי.
 11:00 –10:45היעילות של סקר ממוקד ( )Targeted screeningלאיתור ילודים הלוקים בזיהום מולד
סימפטומטי ב CMV -בישראל
מרצה :ד"ר כמאל מצארווה ,מחלקת ילדים א'.
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A pilot study on a possible easy-to-use electrophysiological index for early 11:15 –11:00
detection of treatment non-response
מרצה :ד"ר יריב שחק ,מרפאה לבריאות הנפש.
 11:30 –11:15פרוטוקול מחזור טבעי/חיזוק פרוגסטטיבי להכנת רירית הרחם להחזרת עוברים
מוקפאים/מופשרים
מרצה :ד"ר אמיר וייס ,מחלקת נשים ויולדות.

 12:00 –11:30הפסקת קפה ,תצוגת פוסטרים
 14:30 –12:00מושב שלישי
 12:15 –12:00הקשר בין הליכה של  900צעדים ביום לבין ירידה תפקודית בקרב קשישים באשפוז ולאחר
אשפוז
מרצה :גב' יהודית חייט ,יחידת הסיעוד.
 12:30 –12:15אימות מודל המבוסס על מאפיינים אפידמיולוגיים וקליניים בלבד לשם ניבוי מחולל חיידקי
של דלקת מעי חדה שנרכשה בקהילה בילדים מאושפזים
מרצה :ד"ר רים חביב ,מחלקת ילדים א'.
Mal De Meleda- An autosomal recessive keratoderma with novel genetic 12:45 –12:30
characteristics
מרצה :ד"ר ערן כהן ברק ,מחלקת עור.
Persistent Mullerian Duct Syndrome Caused by A Novel Mutation of Anti- 13:00 –12:45
Mullerian Hormone Receptor gene: Case Presentation and Literature Review
מרצה :ד"ר אליאס-אסעד גדיר ,יחידה אנדוקרינית ילדים.
 13:15 –13:00ייעילות מתן פנטניל לרירית האף בהשוואה למתן פנטניל דרך הווריד בפגים וילודים למניעת כאב
מרצה :דר' פנייקוב מרינה ,מח' טיפול נמרץ בפגים וילודים.
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The role of coagulation tests and standardized questionnaire in children 13:30 –13:15
.before tonsillectomy and adenoidectomy
מרצה :ד"ר מסאלחה מוחמד ,מחלקת א.א.ג.
Placental findings following adjusting enoxaparin dosage according to 13:45 –13:30
anti-FXa levels in thrombophilic women. A randomized controlled trial
מרצה :ד"ר גלית גרמי ,מחלקת נשים ויולדות.
 14:00 –13:45מאפיינים דמוגרפיים ,קליניים ,מיקרוביולוגיים ותוצאים של חולים אשר אושפזו במרכז
רפואי העמק עם בקטרמיה שנרכשה במוסד לאשפוז ממושך :סקירת נתונים של  5שנים ()2014-2010
מרצה :ד"ר ביביאנה חזן ,יחידה למחלות זיהומיות.

 14:30 –14:00חלוקת פרסים
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