
"מחקר למען המחר"
 

ר ק ח מ ה י  מ י ת  ח י ת פ  13:10-14:10

פרופ‘ רות ארנון, פרופ‘ רוני גמזו, ד״ר מיכל רול  13:10-13:20

הענקת פרסי "אוריון" לנבחרים החדשים - ע“י מר מוריס קאהן   13:20-13:30

A step towards “organ bankingהרצאה קצרה של בוגר ”אוריון“ שנה ראשונה - ״  13:30-13:40
ד"ר אור פרידמן  

הרצאת אורח: פרופ' יוסי ירדן, מכון ויצמן למדע:  13:40-14:10
"Current trends in cancer understanding and treatment"  

Novel approaches to chronic diseases  -  מושב ראשון – לקראת פתרונות חכמים למחלות כרוניות  14:15-16:00
יו"ר פרופ' ניקולא מבג'יש

Parkinson's disease - the Ashkenazi story  14:15-14:30
פרופ' ניר גלעדי  

Restoring endocrine resistance in breast cancer patients: harnessing cancer cell metabolism  14:30-14:45
ד"ר תמי רובינק  

From care to cure (in Dermatology)  14:45-15:00
פרופ' אלי שפרכר  

From molecular concept to drug development  15:00-15:15
פרופ' ניקולא מבג'יש  

From a single SNP to whole genome: 2000-2017  15:15-15:30
פרופ' אבי אור  

Omental exosomes promote gastric cancer aggressiveness  15:30-15:45
ד"ר גיא להט  

Nano particles for head and neck cancer management  15:45-16:00
ד"ר נידאל מוהנא  

COMMD10 is a pivotal mediator of immune response against bacterial infections  16:00-16:15
ד"ר חן ורול  

 

התכנסות וקפה של בוקר  08:30-09:00

The genetic basis for novel treatments  -  מושב שני – הבסיס הגנטי לפיתוח טיפולים חדשנים  09:00-10:30
יו"ר המושב – פרופ' אלי שפרכר  

Gene editing by CRISPR to study the development of cancer in human embryonic stem cells  09:00-09:15
פרופ' דלית בן יוסף  

 Uncovering the network of immune suppression within brain tumors-  09:15-09:30
from cells to predictive biomarkers  

ד"ר אילן וולוביץ'  

Late Onset Tay Sachs: the road not taken  09:30-09:45
פרופ' נפתלי שטרן  

Unique Immune Response of Microsatellite Unstable Colorectal tumors  09:45-10:00
ד"ר גלעד ויינר  

 Gastrointestinal cancer heredity as a Platform to better understand,  10:00-10:15
prevent and treat cancer in the era of percision medicine  

ד"ר רויטל קריב  

CAR -  T Cells –Promising immunotherapy for Cancer  10:15-10:30
From Basic Research to Cancer Treatment  

ד"ר ענת גלוברזון-לוין  

הפסקת קפה  10:30-10:45

From degenaration to regeneration -  מושב שלישי – מדגנרציה לרגנרציה  10:45-12:15
יו"ר המושב - פרופ' ניר גלעדי  

Adipose derived mesenchymal stem cells for regenerative therapy of retinal diseases  10:45-11:00
ד"ר איה ברזילי  

Novel approaches to augment the survival of allo and auto hand and face transplants  11:00-11:15
ד"ר ניר שני  

Innovative approaches for the treatment of peripheral nerve and spinal cord injuries  11:15-11:30
פרופ' שמעון רוחקינד  

Novel regeneration therapies for multiple sclerosis  11:30-11:45
ד"ר ארנון קרני  

Enhanced wound healing by treatment with heat stable antigen (HSA/CD24)  11:45-12:00
פרופ׳ נדיר ארבר  

הפסקת צהרים  12:00-12:30

From data analysis to clinical applications  -   מושב רביעי – מעיבוד מידע ליישום קליני  12:30-15:10
יו"ר המושב – ד"ר לילך וייס   

MRi inspired EEG; a scalable solution for brain-guided intervention in neuropsychiatry  12:30-12:45
פרופ' תלמה הנדלר  

Virtual reality for the evaluation and treatment of motor-cognitive deficits  12:45-13:00
ד"ר ענת מירלמן  

Machine learning applications in neuro-oncology imaging  13:00-13:15
פרופ׳ דפנה בן בעשט  

Why use wearables?  Advantages of 24/7 monitoring of movement and mobility  13:15-13:30
פרופ' ג'ף האוסדוף  

ברכות  13:30-13:45
פרופ' רוני גמזו  

הפסקת קפה  13:45-14:00

Medical devices and diagnostics, from ideas to clinical trials - מושב חמישי – מכשור רפואי/דיאגנוסטיקה  14:00-15:10
יו"ר המושב - פרופ' גדי קרן  

 Temporary inter atrial decompression to prevent acute lung congestion  14:00-14:10
פרופ' גדי קרן  

 Molecular identification of bacterial agents causing culture-negative endocarditis  14:10-14:20
פרופ׳ מיקי גלעדי  

 A novel system for detecting changes in lower extremity blood supply  14:20-14:30
פרופ׳ יהודה וולף  

 Disruptive technology for Automated Intramedullary Nail fixation  14:30-14:40
Safe, Precise and Affordable  

מר יוחאי אדליץ  

MITRAL CORD-  14:40-14:50
 From Idea to Practice – Developing a cardiac implant under financial constrains  

מר אלון קושניר  

V-WAVE  14:50-15:00
 InterAtrial Shunting - from a Concept to Commercialisation  

מר ארז רוזנפלד  

CHEMOMAB  15:00-15:10
 A novel chemokine-targeting first in class monoclonal antibody for the  

 treatment of fibro-inflammatory diseases  
ד"ר מיכל סגל סלטו   

Guest speaker: Tzameret Fuerst  15:10-15:40
A unique story of a start-up company developing a voluntary  

medical male circumcision of adults  

פרסים לפוסטרים המצטיינים  15:45-15:55
יו"ר הועדה המדעית, פרופ' גדי קרן  

סיכום  15:55-16:00
פרופ׳ גד קרן, ד"ר מיכל רול  

ימי המחקר של המרכז הרפואי ת"א
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