
פעילות הועדה המדעית של האיגוד  
הנוירולוגי

2018הכינוס הנוירולוגי השנתי 



חברי הועדה המדעית  

ר נירית לב  ''ד: ראש הועדה המדעית•

:הועדה המדעיתחברי 
גל איפרגן' פרופ•
איתן אוריאל' פרופ•
ר דנה אקשטיין"ד•
דמבינסקי-ר עדי וקנין"ד•
קרן רגבר "ד•
כץ-יוסטר שלומית "ד•
ו'ר ניקולה מאג"ד•



2018היקף התקצירים שהוגשו לכינוס השנתי 

תקצירים לשיפוט לקראת  157הוגשו השנה •
הכינוס השנתי 

תקצירים90הוגשו 2017בשנת •

תקצירים97הוגשו 2016בשנת •

תקצירים  94הוגשו 2015בשנת •



קבלת תקצירים להצגה בכינוס השנתי 

עבודות להצגה מלאה  38התקבלו •

עבודות להצגת מקוצרת וחשיפה במהלך  32•
. הכנס כפוסטרים

.  עבודות התקבלו להצגה כפוסטרים בכנס80•
.ePosterהפוסטרים יוצגו במתכונת של 



הפרסום המקורי המצטיין 

י  "הפרסום המקורי המצטיין נבחרה עבפרס •
. ר שי רוזנברג"חברי הועדה השנה עבודתו של ד

הכינוס השנתי תוענק תעודת הוקרה במהלך •
.₪ 4000ופרס מטעם האיגוד הנוירולוגי בסך 



תקצירים מצטיינים  

על ידי חברי הועדה שני תקצירים מצטיינים אשר  נבחרו 
מחבריהם הראשונים יזכו במהלך הכנס השנתי לתעודת הוקרה  

.  1000₪ופרס מטעם האיגוד הנוירולוגי בסך 
לוטןאיתי ר "ד•

SALIVA IMMUNOGLOBULIN FREE LIGHT CHAIN ANALYSIS 
FOR MONITORING DISEASE COURSE AND RESPONSE TO 
TREATMENT IN MULTIPLE SCLEROSIS

שטייןר אפרת שביט "ד•
NOVEL APPROACH IN GBM TREATMENT: A SPECIFIC 
MOLECULE TARGETING ACTIVATING-PAR1-PROTEASES



פרסי המחלקות

.תעודות הוקרה על פעילות מחקרית יוענקו לשלוש מחלקות

:שלחו הכי הרבה תקציריםאשר שתי המחלקות הגדולות 

ש "של המרכז הרפואי תל אביב עהמחלקה הנוירולוגית •
( איכילוב)סוראסקי

רבין הרפואי המחלקה הנוירולוגית של המרכז •

המחלקות הקטנות יותר המרכז הרפואי מאיר יקבל  מתוך •
.על פעילות מחקריתפרס 



אות מפעל חיים

לקבלת אות מפעל חיים על תרומה משמעותית לנוירולוגיה בישראל  •
.נתן בורנשטיין' נבחר פרופ

הינו  ללא ספק אחד הנוירולוגים המובילים והמוכרים  בעולם בתחום שבץ בורנשטיין ' פרופ•
.  המוח

2009-2017האיגוד הנוירולוגי בשנים ר "יו•

הפך את נושא השבץ לפרויקט לאומי ורתם משאבים  •

ומועצת  World Stroke Association (WSO)-נשיא ארגון השבץ העולמיסגן 2008משנת  •
המנהלים של ארגון השבץ האירופאי וכן שימש בעבר כנשיא של החברה האירופאית  

.  לנוירוסונולוגיה

בעיתונים  מערכת וסוקר חבר , הווסקולריתשל מאות מאמרים בתחום הנוירולוגיה מחברם •
.  מארגן ומרצה בכנסים רבים, מובילים בנוירולוגיה



תודה רבה


