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 אינפורמטיקה רפואית תחום:

 

 Email  שם תואר

'פרופ     hodik_g@mac.org.il חודיק גבריאל 

'פרופ     shalev_v@mac.org.il שלו ורדה 

 

 בריאות האם והילד תחום:

 

 Email  שם תואר

'פרופ  גבע ליאת-לרנר   liatl@gertner.health.gov.il  

 

 בריאות הנפש תחום:

 

 Email  שם תואר

'פרופ    smelamed@post.tau.ac.il  מלמד שמואל   

razg@sheba.health.gov.il גרוס רז ד"ר  

'פרופ      jiska@post.tau.ac.il  מנספילד יסכה-כהן 

 leva@post.tau.ac.il  ארי שחר-לב   ד"ר

 

 זקנה והדקנות תחום:

 

 Email  שם תואר

'פרופ  מנספילד יסכה-כהן   jiska@post.tau.ac.il 

'פרופ ליבוביץ ארתור   arthurl@post.tau.ac.il 

 shaybr@clalit.org.il בריל שי ד"ר

pinhas.berkman@moh.health.gov.il ברקמן פנחס ד"ר  

 

 כירורגיה פלסטית תחום:

 

 Email  שם תואר

 wiser125@gmail.com  וייזר איתי ד"ר
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 מחלות זיהומיות תחום:

 

 Email  שם תואר

אדלר עמוס ד"ר  amosa@tlvmc.gov.il  

'פרופ    כהן דניאל   dancohen@post.tau.ac.il 

 kmuhsen@post.tau.ac.il מוחסן ח'יתאם ד"ר   

 zohar.mor@rml.health.gov.il מור זהר ד"ר

 Orna.Mor@sheba.health.gov.il מור אורנה ד"ר

'פרופ    ellamen@sheba.health.gov.il מנדלסון אלה   

 aharona.freedman@moh.health.gov.il פרידמן אהרונה ד"ר

 eran.kopel@pth.health.gov.il קופל ערן ד"ר

'פרופ     tamar.shohat@icdc.health.gov.il שוחט תמי 

'פרופ     ishulman@post.tau.ac.il שולמן לסטר 

 :בין הנושאים המוצעים
 

 ד"ר אורנה מור
  בישראל האחרונות בשנים HIV של באפידמיולוגיהמגמות  .1

 בישראל (D) דלתא הפטיטיס בנגיף הדבקה ושכיחות מולקולרית אפידמיולוגיה .2

 

 כרתומחלת הס תחום:

 

 Email  שם תואר

יפה טלי-צוקרמן ד"ר  cukierm@post.tau.ac.il 

' עפרהליבוביץ-קלטר ד"ר     ofral@gertner.health.gov.il  

 

 אפידמיולוגיה-נוירו תחום:

 

 Email  שם תואר

'פרופ   tanne@post.tau.ac.il טנה דוד 

 cperetz@post.tau.ac.il פרץ חוה ד"ר 

 

 ניהול מחלה בחולה כרוני תחום:

 

 Email  שם תואר

' עפרהליבוביץ-קלטר ד"ר     ofral@gertner.health.gov.il  
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 סרטן תחום:

 

 Email  שם תואר

'פרופ     dancohen@post.tau.ac.il כהן דניאל 

'פרופ    siegals@gertner.health.gov.il סדצקי סיגל   

 silver_b@mac.org.il סילברמן ברברה ד"ר

 :בין הנושאים המוצעים
 

 ד"ר סילברמן ברברה
הרקע  אבחנה ממאירה. תלהגדר ינולוגיה שונהמסקר פתולוגים בישראל לחקר שימוש בטר .1

להצעה היא שרשמי סרטן חייבים לפענח דוחות פתולוגיה על מנת להחליט האם המקרה מחייב 
גם מקרים חשודים לסרטן מחייבים דיווח, אבל ההגדרות   דיווח ואם כן, איך לקודד את המחלה.

ור איך לתרגם ( , ולא תמיד ברAmbiguous terminologyל"חשד" הן באופן כללי באנגלית )
 comparable- בארצות הברית, אבחנות שמתוארות ב SEER-למשל, לפי ה  אותם לעברית.

with , compatible with, most likely, presumed   נחשבים כמחייבים דיווח, אבל
possibly, supposed, potentially malignant בקרב סקר לבצע אנו מציעים  .לא מחייבות

עד כמה כל אחד  תקש לציין בסקאלה אורדינאליבם, שבו כל משתתף יתפתולוגים ישראלי
פתולוגים הבין הבדלים רת המחקר היא שיש עאבחנה ממאירה ברורה. השן מונחים מצייהמ

וכי הבדלים אלו לאי וודאות באבחון,  וביליםבישראל בשימוש במונחים בעברית ואנגלית שמ
אי שבו הרופא עובד, לימודים או השתלמות משתנים כמו גיל, שפת אם, מרכז רפוקשורים ב

 .משפעים על ניסוח תשובות פתולוגיותובחו''ל, 
( בחולות סרטן השד בישראל, חישוב ER, PR, HERאומדן זמינות נתונים על רצפטורים ) .2

התפלגות רצפטורים שונים באוכלוסיית חולית, חקר מגמות דיווח עם הזמן, והקשר 
-2000( משנת 1  רות המחקר הן:עהש  שנים. 10-ו 5ת תוך והישרדו receptor status בין

אופן דווח על דוח פתולוגיה עלה ב receptor status , אחוז חולות סרטן השד שעבורן2014
ירודה לעומת זאת של חולות הינה  triple negative-מוגדרות כה( הישרדות חולות 2משמעותי, 

דוחות פתולוגיה של חולות סרטן במערכת העבודה תדרוש עיון במדגם אקראי של   אחרות.
נחשב כגורם חשוב בקביעת  receptor status חשיבות המחקר:  הרישום הלאומי לסרטן.

סקירת מדגם   טיפול נאות לסרטן השד, אבל עד כה הנתונים לא זמינים ברישום הלאומי לסרטן.
על אחוז נשים שעבורם אקראי של קבוצת חולות סרטן בישראל יספק לרישום הסרטן מידע חיוני 

 הנתונים מדווחים , ויאפשר אפיון רמת סיכון של החולות.
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 אפידמיולוגיה-פארמקו תחום:

 

 Email  שם תואר

'פרופ    hodik_g@mac.org.il חודיק גבריאל 

 nkahan@post.tau.ac.il קאהן נתן ד"ר 

 

 תזונה והשמנת יתר תחום:

 

 Email  שם תואר

 eilat_adar@mac.org.il אילת אדר סיגל ד"ר

  r.w.miron@gmail.com  מרון רחלי-וילף ד"ר   

בוקר ליטל-קינן ד"ר     lital.keinan@icdc.health.gov.il  

 ofral@gertner.health.gov.il ליבוביץ עפרה-קלטר ד"ר   

 
 וסקולרית ושבץ מוחי-תחלואה קרדיו :תחום

 

 Email  שם תואר

פרופ'      
 אמריטוס

 goldbu1@post.tau.ac.il גולדבורט אורי

 bender@post.tau.ac.il בנדרלי מיכל ד"ר

'פרופ     yarivg@post.tau.ac.il גרבר יריב 

'פרופ      racheld@gertner.health.gov.il דנקנר רחלי 

'פרופ     tanne@post.tau.ac.il טנה דוד 

 cukierm@post.tau.ac.il יפה טלי-צוקרמן ד"ר

  eran.kopel@pth.health.gov.il קופל ערן ד"ר

ofral@gertner.health.gov.il ליבוביץ עפרה-קלטר ד"ר     

 :בין הנושאים המוצעים
 

 פרופ' דנקנר, רחלי:
גברים ונשים 1,000א.ק.ג. שבוצעו לטובת מחקר בעוקבת שינויים בתרשימי בחינת  .1

 שנה, והמשמעות הקלינית של שינויים אלו. 20מבוגרים ששרדו מעקב של 
השוואה מגדרית של פתולוגיות בתרשים א.ק.ג. שנעשה במסגרת מחקר ובחינת המשמעות  .2

 .נשיםגברים ו 2,700-שנים בקרב עוקבה של כ 36הפרוגנוסטית על תמותה כוללת לאורך 
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