
פעילות הועדה המדעית של האיגוד  
הנוירולוגי

2019הכינוס הנוירולוגי השנתי 



חברי הועדה המדעית  

נירית לב : ראש הועדה המדעית•

:חברי הועדה המדעית
גל איפרגן•
איתן אוריאל•
דנה אקשטיין•
דמבינסקי-עדי וקנין•
קרן רגב•
כץ-שלומית יוסט•
ו'מאגניקולה•



2019היקף התקצירים שהוגשו לכינוס השנתי 

תקצירים לשיפוט לקראת הכינוס 128הוגשו •
2019השנתי בשנת 

תקצירים157הוגשו 2018בשנת •

תקצירים90הוגשו 2017בשנת •

תקצירים97הוגשו 2016בשנת •

תקצירים  94הוגשו 2015בשנת •



קבלת תקצירים להצגה בכינוס השנתי 

עבודות להצגה במושבי הכנס40התקבלו •

.  עבודות התקבלו להצגה כפוסטרים בכנס88•
.ePosterהפוסטרים יוצגו במתכונת של 

 MINI-מתוך הפוסטרים נבחרו להצגה כ8•
ORAL PRESENTATIONS .



פרס הפרסום המקורי המצטיין 

י  "לפרס הפרסום המקורי המצטיין נבחרה ע•
.ר איתי לוטן"חברי הועדה השנה עבודתו של ד

•Does CSF pleocytosis have a predictive value for 
disease course in MS

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



תקצירים מצטיינים  

נבחרו על ידי חברי הועדה שני תקצירים  
מצטיינים אשר מחבריהם הראשונים יזכו במהלך  

הכנס השנתי לתעודת הוקרה ופרס מטעם 
.  האיגוד הנוירולוגי

• Beneficial effects of autologous stem cell (MSC) transplantation in 
progressive multiple sclerosis: report of a randomized phase II double 
blind trial by Panayiota Petrou

• Electroconvulsive stimulation attenuates neuroinflammation via 
microglial retinoic acid receptor activation by Smadar Goldfarb



פרסי המחלקות

.תעודות הוקרה על פעילות מחקרית יוענקו לשלוש מחלקות

שתי המחלקות הגדולות ומחלקה אחת מהמחלקות הקטנות  
:אשר שלחו הכי הרבה תקצירים

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

המחלקה הנוירולוגית של בית החולים הדסה  •

המחלקה הנוירולוגית של המרכז : מתוך המחלקות הקטנות•
הרפואי מאיר 



אות מפעל חיים

לקבלת אות מפעל חיים על תרומה משמעותית לנוירולוגיה בישראל  •
.טלי סיגל' נבחרה פרופ

.  טלי סיגל הינה  ללא ספק אחת הנוירולוגיות המובילות והמוכרות בארץ ובעולם' פרופ•

.אונקולוגיה בישראל-מייסדת תחום הנוירו•

שהוא המרכז הראשון מסוגו  לנוירואונקולוגיההיא הקימה במרכז הרפואי של הדסה את המרכז •
.  שהוקם בארץ והיווה מודל להקמת מרכזים בבתי חולים אחרים

.  ומעבדה לאבחון מולקולרי של גידולי מוחבנוירואונקולוגיהבמקביל היא הקימה מעבדת מחקר •

טלי סיגל הינה חוקרת בעלת שם עולמי בתחום  ' פרופ, מעבר לעבודתה הקלינית הברוכה•
.  המוחיות בפרטהלימפומותבכלל ובתחום הנוירואונקולוגיה

טלי סיגל הביאה לשיפור הטיפול הייעודי בחולים עם גידולי מוח ראשוניים ומשניים  ' פרופ•
.והטיפול בחולים עם סיבוכים נוירולוגים של סרטן בישראל





תודה רבה


