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חידות והפתעות במיקרוביולוגיה קלינית
בחסות חברת אילקס

יתקיים ביום ד' ,ה12.2.2014 -
במרכז ללימודי ישראל יפה שד' רוקח  80גני יהושע – פארק הירקון
האתר נמצא מרחק הליכה של  10דקות מתחנת הרכבת של אוניברסיטת ת"א .חניה במקום

מרכזים :ד"ר יורם כנס ,מרכז רפואי העמק ,עפולה
אורנה הררי שוורץ  ,בי"ח וולפסון ,חולון
09:00 - 09:15

נגעים מוחיים בחולת :Hodgkin's lymphoma
התדרדרות המחלה או סיבה מסתורית אחרת?
מה קורה כשאדם וחיידק נפגשים לdate-

נטאשה בלאוסוב ,מרכז רפואי שיבא

09:30 - 09:45

…מה בין קוקוס לפרה?...

אורנה שוורץ ,בי"ח וולפסון

09:45 -10:00

מדוע אמבה לא מסתדרת עם משקפים

ד"ר אבי פרץ ,בי"ח פוריה

10:00 -10:15

מה בין לשלשת ציפורי בר לתרבית שתן

ד"ר שפרה קן דרור ,מחוז חיפה ג"מ

10:15 -10:30

כמעט תאונה :על הקו מפריד בין "non- " and "falciparum
Malaria "falciparum

ד"ר דוד שוורץ ,מרכז רפואי סוראסקי

09:15 - 09:30

10:30 - 10:45

ד"ר יובל גפן ,מרכז רפואי רמב"ם

הפסקה

10:45 - 11:00

….גרעינים גרעינים …

ד"ר מרק עשוש ,מרכז רפואי שערי צדק

11:00 - 11:15

מתי מתבצעת חקירה של משרד הבריאות על ממצא מדלקת
הלחמית
הפתעות לא נעימות במיקרוביולוגיה קלינית

ד"ר יורם כנס ,בי"ח העמק

11:30 - 11:45

הכול נשאר במשפחה  -פלסמודיום יש לא רק אחד

11:45 - 12:00

תעלומת דלקת מפרקים זיהומית  4שנים לאחר החלפת
פרק ירך ללא ממצא בתרבית…
מעדן לגידול חיידק מפונק H. pylori :מביופסיות קיבה

11:15 - 11:30

12:00 - 12:15
12:15 - 12:30

ד"ר יובל גפן ,מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר אבי פרץ ,בי"ח פוריה

הפסקה

12:30 - 12:45

מה עלול לקרות למי שישן בחיק הטבע
או :כשהמעבדה תורמת את האנמנזה
משמע אוזניים ומראה עיניים בשירות המעבדה המיקרוביולוגית

12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 14:30

ד"ר ג'יל סמולן ,מרכז רפואי שיבא,
פרופ' קולין בלוק ,מרכז רפואי הדסה
ד"ר פנינית שקד משען ,בי"ח כרמל

ממצא בלתי צפוי מתרביות דם
או A curious bloodstream infection-
TB or not TB: This is the question

ד"ר יורם כנס ,בי"ח העמק
ד"ר אוהד שלום ,מרכז רפואי סוראסקי
פרו"פ קולין בלוק ,מרכז רפואי הדסה
ד"ר שפרה קן דרור ,מחוז חיפה ג"מ

ארוחת צהרים

ההשתתפות במפגש תתאפשר רק לחברי אילמ"ר
להרשמה יש למלא את הטופס המצ"ב ולהעבירו לשרה עופר ,פקס09-7488030 :
ההשתתפות במפגש תתאפשר רק עם קבלת אישור לרישום
אשר ישלח לא יאוחר משבוע לפני המפגש.

טופס הרשמה
ליום עיון שיתקיים

ב – 12.2.2014

חידות והפתעות במיקרוביולוגיה קלינית
שם משפחה:

שם פרטי:

מקום עבודה:

מעבדה:

תפקיד:
טלפון:

פקס:

דוא"ל:

להחזיר לפקס – 09-7488030

ההשתתפות במפגש תתאפשר רק עם קבלת אישור לרישום.
האישור ישלח לא יאוחר משבוע לפני המפגש.

