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              2017אוגוסט  03 יחמיש יום                   בס"ד                                                                      

 

 :קאים הרפואיים בישראלאיגוד הגנטיכנס 

  גליליון , ליד אגמון החולה. מלון 26-27.9.17תוכנית ראשונית כנס האיגוד הגנטי: 

 ממחלות נדירות לטפולים חדשניים. :הכנסנושא 

 בטכנולוגיות השונות, נדירות מחלות גנטיותאבחון בשיטות החדשניות ל עסוקהכנס המתוכנן י

למקרי סרטן החשודים  גנטיטרום השרשתי/לידתי והברור הההאבחון  ,תחום הסקר הגנטיב

  רב גורמיות.מותאמת אישית ומחלות שכיחות הרפואה ה תורשתיים.כמו כן נדון במקומה של כ

 מרכיבים עיקריים: 2מבנה הכנס מבוסס על 

מחו"ל  יםכולל מרצ -מובילים הכוללים סקירה של החידושים בתחום חוקריםהרצאות אורח של  (1

 מהארץו

לסוקרים  עיוורתאבסטרקטים נבחרים: וועדה נרחבת של סוקרים. אבסטרקטים יוגשו בצורה  (2

"י כל סוקר בתורה מובנית ואחידה. פרסים יינתנו לאבסטרקטים מצטיינים, והצגות ויינתן ציון ע

 מצטיינות כולל פרסים ייחודיים למתמחים.

 2017 ספטמברל 26 -ג'יום יום כנס  ראשון: 

 קבלת פנים וארוחת בוקר -ורישום התכנסות  10:30

 זכאי-פליק: פרופ' טור כספא, פרופ' לינה באסל, פרופ' דברי פתיחה  11:15

   ומורשתוד"ר דייוויד רימון: האיש מושב ראשון:   11:30-13:30

 תלמידיו של פרופ' דויד רימון , מבכירי הגנטיקאים בישראל, בדברים לזכרו:  11:30-12:45

  פרופ' בורוכוביץ, פרופ' פרידמן, ד"ר ריינשטיין, פרופ' פליק זכאי, פרופ' שוחט                     

  :UCLAהן אוניברסיטת ופרופ' דן כ  12:45-13:30

Genomic architecture of the skeletal ciliopathies:  a research talk with new data. 

 אבסטרקטים בנושאי רקמת חיבור ומחלות שלד. 13:30-14:00

  , ארוחת צהריים.ביקור בתערוכהארוחת צהריים ו 14:00-15:00

15:00-16:30 

 במחלות גנטיות modifiersמעבר לריצוף:  אפיגנטיקה ו מושב שני:   

. פקולטה לרפואה בצפת של אוניברסיטת בר אילןה, ד"ר עמרי קורןמרצה אורח:   15:00-15:45

 . הפקולטה לרפואה, בר אילן, צפת.וביום לגנטיקהרהיחס בין מיק

בפאקולטה למדעי החיים,  -: המחלקה לנוירוביולוגיהד"ר עודד רכבי  -מרצה אורח:  15:45-16:30 
 , בוסטוןTuftsומרכז סגול , אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת 

The Principles of RNA Inheritance    



2 
 

 להצגה. אבסטרקטים  :16:30-17:00

 , פוסטרים.קפה ועוגה ביקור בתערוכה  17:00-17:30

 

 .נדירות לטיפולממחלות מושב שלישי:   17:30-19:00

 אוניברסיטת אוטוואה, קנדה:  מרצה אורח: פרופ' אלכס מקנזי: 17:30-18:15

If rare genetic diseases are viewed as disorders of dysregulated dosage, can drugs be 

repurposed to therapeutically modulate dose; our story so far. 

"first talk about a broad based approach for rare disease therapeutics, captured in attached 

".a primary neuronal screen we have done article and 

 SMAבישראל במחלת  טיפוליה ןניסיוהליאורה שגיא  ד"ר 18:15-18:45

 אבסטרקטים בנושא-18:45-19:30

 ארוחת ערב 19:30-21:00

 מופע  21:00

 

 2017 ספטמברל  27 -ד'יום כנס שני: יום 

 ארוחת בוקר

 משולחן המעבדה לרישום תרופה :רביעימושב   9:00-10:30

ראש החטיבה לרפואה מותאמת אישית ואנליזה . , ד"ר איריס גרוסמן מרצה אורחת  9:00-9:45

 של מאגרי נתונים גדולים בחברת טבע. 

discovery and development: the role of geneticsInnovation in drug  

 , אוניברסיטת אוטוואה, קנדה:אורח: פרופ' אלכס מקנזי  מרצה  10:30-9:45

Investigation of Pyridoxine dependent epilepsy; mechanistic and therapeutic insight   
  

 

 אבחון טרום לידתי: חמישימושב  10:30-11:30

 הצגת אבסטרקטים נבחרים  10:30-11:30

 

 הפסקת קפה ופוסטרים 11:30-12:00
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 .גנטיקה(כולל אונקו) ומולקולרית גנטיקה קלינית: שישי מושב  12:00-14:00

 מאיתור גן הגורם מחלה, להבנה ביולוגית וטיפולפרופ' דן כוהן. הרצאת אורח:   -12:00-12:45

  :אבסטרקטיםהצגת   -12:45-14:00

 ארוחת צהריים,   -14:00

 

חלוקת פרסים לאבסטרקטים המצטיינים, כולל פרסים ייעודיים  נעילת הכנס: 15:00-16:00

 למתמחים, פוסטרים, והצגה מצטיינת. פרידה

 

 


