כנס אילמ"ר ה52-
 22-23במאי2018 ,

מרכז הכנסים
מלון כפר המכביה ,רמת גן

חברי אילמ"ר יקרים,
בשם הועדה המדעית ,הועדה המארגנת ובשם ועד האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית )אילמ"ר( ,אני שמחה
להזמינכם לכנס ה  52 -של האיגוד שיתקיים במרכז הכנסים של מלון כפר המכביה ,רמת גן ,בתאריכים  23–22במאי .2018
הכנס השנה עוסק בהתחדשות מקצועית וכהרצאת מליאה התכבדנו באורח מיוחד ,נשיא האגוד האירופאי למדעי המעבדה
הרפואית
)(European Federation of Laboratory Medicine) (EFLM
שירצה על הביופסיה הנוזלית ככלי חדשני בהחלטות טיפוליות בסרטןLiquid profiling or Liquid profiling as a new :
 tool for clinical decision-making in oncologyההרצאה תלווה בתרגום סימולטני.
פרופ' שוקי שמר יו"ר מועצת המנהלים של אסותא מרכזים רפואיים ,יספר בישיבה מיוחדת על החזון וההקמה של בית חולים
חדש בישראל.
הרצאת המליאה ביום השני תעסוק בנושא שמעסיק מאוד את הדיון הציבורי והוא השימוש הרפואי בקנביס .ירצה פרופ' דדי
מאירי ,המנהל בפקולטה לביולוגיה בטכניון את אחת ממעבדות מחקר הקנאביס המתקדמות בעולם.
בישיבות המדעיות של הכנס נבחרו נושאים העוסקים בתחומים השונים של המעבדה הרפואית ,והשילובים ביניהם כחלק
המעשייה הרפואית היום .כיצד חסרים אימוניים משפיעים על התמודדות עם מחלות זיהומיות ,מה התחדש במיקרוביולוגיה
הקלינית ,ואלו סמנים חדשים יכולים לסייע למערך הרפואה הדחופה .נשמע על חידושים בתחום הטסיות וקרישת הדם  ,נלמד
על העתיד הצפוי בתחום הגנטיקה הקלינית בהמטולוגיה ונקנח בטכנולוגיות חדשות בשימוש הרפואה והמעבדה.
בנוסף ,נקיים במליאה ישיבות המוקדשות להצגת עבודות נבחרות של חברי אילמ"ר והצגת הדו"ח השנתי של פעילות האיגוד.
ברצוני להודות לחברות הועדה המדעית ,ד"ר אורית שימרון ,ד"ר יפעת אלקלעי ,וד"ר דגנית יצחקי על תרומתן לבניית
התכנית ,ולחברות המסחריות על תמיכתן הנדיבה התורמת לקיום הכנס והצלחתו.
אני מאחלת לכולנו כנס מרתק התואם את מקצועני המעבדה הרפואית.
בברכה,
ד"ר חנה לסקס
יו"ר הועדה המדעית
הועדה המדעית :ד"ר חנה לסקס יו"ר ,ד"ר אורית שימרון ,ד"ר דגנית יצחקי ,ד"ר יפעת אלקלעי.
הועדה המארגנת :ד"ר מריאל קפלן ,גב' שרה עופר.

יום ג'  22במאי2018 ,
08:00-09:00

התכנסות ,הרשמה ,כיבוד בוקר ,סיור בתערוכה ובפוסטרים

מושב פתיחה  -דברי ברכה
09:00-09:30
ד"ר מריאל קפלן ,נשיאת אילמ"ר
ד"ר חנה לסקס ,יו"ר הוועדה המדעית
)Prof Michael Neumaier- President of the European Federation of Laboratory Medicine (EFLM
09:30-11:00

מהמסד ועד הטפחות  -כך מסנטזים בית חולים חדש יו"ר :ד"ר חנה לסקס

09:30-10:30

אסותא אשדוד
פרופ' שוקי שמר ,יו"ר מועצת המנהלים ביה"ח אוניברסיטאי אסותא ,אשדוד

10:30-11:00

הריון ולידה של אגף מעבדות  -אתגר ביולוגי לא פשוט
ד"ר חנה לסקס ,אגף המעבדות ,ביה"ח האוניברסיטאי אסותא ,אשדוד

11:00-12:00

הפסקת כיבוד ,סיור בתערוכה ובפוסטרים

12:00-13:00

הרצאת מליאה יו"ר :פרופ' מיכאל מאיר
Liquid profiling (or liquid biopsy) as a new tool for clinical decision-making in
oncology
Prof Michael Neumaier, Director of the Institute for Clinical Chemistry, Medical
Faculty Mannheim of Heidelberg University, President of the European Federation of
)Laboratory Medicine (EFLM

13:00-14:00

הפסקת צהרים וסיור בתערוכת חסויות ,פוסטרים

14:00-15:30

מה עוד לא שמענו על טסיות יו"ר :ד"ר גלית שריג

14:00-14:30

בדיקות בטיפת דם  -אבחון פתולוגיה של טסיות בנפח קטן בעזרת Flow Cytometry
ד"ר נורית רוזנברג ,המעבדה לקרישת הדם ,המכון להמופיליה וקרישה ,המרכז הרפואי ע״ש שיבא,
תל השומר

14:30-15:00

מיקרואנגיופתיה קרישתית – מהקליניקה למעבדה ובחזרה
ד"ר גלית שריג ,המעבדה ההמטולוגית ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם

15:00-15:30

מדידת רמות של טסיות צעירות ) - (IPFההקשר הקליני ושאלות מחקריות
פרופ' אלי לב ,המערך הקרדיולוגי ביה"ח האוניברסיטאי ,אסותא ,אשדוד

14:00-15:30

מיקרוביולוגיה קלינית  - 2018אופקים חדשים יו"ר :ד"ר יורם כנס וד"ר אבי פרץ

14:00-14:30

שיטה דיאגנוסטית פורצת דרך בדיווח רגישות חיידקים לתכשירים אנטיביוטיים ב)כמעט( הרף עין
פרופ' אסתר סגל ,הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון ,טכניון ,מכון טכנולוגי לישראל ,חיפה

14:30-15:00

 :Good Antibiotic Stewardshipהמשמעות ,היישום ותפקיד המעבדה המיקרוביולוגית בהצלחתו
ד"ר ליאור נשר ,השירות לשימוש מושכל באנטיביוטיקה במכון למחלות זיהומיות סורוקה מרכז רפואי
אוניברסיטאי ,שרותי בריאות כללית ,באר שבע

15:00-15:30

מאנדרומדה ועד הנוסע השמיני – חיידקים בדרך למאדים
ד"ר שרית קיפר ,מעבדת מחקר ופרויקטים LTD Space Pharma,

יום ד'  23במאי2018 ,
08:00-09:00

הפסקת כיבוד ,סיור בתערוכה ובפוסטרים

09:00-10:30

ביומרקרים לרפואה דחופה יו"ר :ד"ר מריאל קפלן

09:00-09:30

The use of BNP and NT-PROBNP in heart failure: From diagnosis to prognosis

ד"ר ירון הלמן ,המחלקה לקרדיולוגיה ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם
09:30-10:00

 :To treat or not to treatהבחנה מהירה בין זיהום חיידקי לנגיפי תסייע בשימוש מושכל באנטיביוטיקה.
ד"ר מענית שפירא ,אגף המעבדות ,המרכז הרפואי הלל יפה ,חדרה

10:00-10:30

שימוש בבדיקת  PROCALCITONINבמסגרת של טיפול נמרץ
שם המרצה יפורסם בהמשך

9:00-10:30

עולם המחר בהמטולוגיה יו"ר :ד"ר אורית שימרון

9:00-09:30

גנטיקה קלינית בהמטולוגיה 2020
ד"ר ישי עופרן ,המחלקה להמטולוגיה והשתלות מח עצם ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם

09:30-10:00

האם ניתן לנבא מי יחלה בלאוקמיה? אבחון מוקדם של  AMLבשיטות מולקולריות
ד"ר לירן שלוש ,המחלקה לאימונולוגיה ,מכון ויצמן למדע ,רחובות

10:00-10:30

על חידושים קליניים ועדכונים בתחומי ה NGS -בהמטולוגיה ואונקולוגיה
ד"ר מיטל נגר ,המעבדה ההמטולוגית ,המרכז הרפואי ע״ש שיבא ,תל השומר

10:30-11:00

הפסקת כיבוד ,סיור בתערוכה ובפוסטרים

11:00-12:00

הרצאת מליאה יו"ר :פרופ' אורן זינדר
Behind the smokescreen of medical cannabis
פרופ' דדי מאירי ,הפקולטה לביולוגיה ,הטכניון מכון טכנולוגי לישראל ,חיפה

12:00-13:00

ישיבת אילמ"ר דו"חות ,פרס אילמ"ר ,פרס "מעל ומעבר" ,ופרסי פוסטרים מצטיינים

13:00-14:00

הפסקת צהרים ,סיור בתערוכה ובפוסטרים

14:00-15:30

חסרים אימוניים ורגישות למחלות זיהומיות יו"ר ד"ר יפעת אלקלעי

14:00-14:30

חסרים אימוניים וזיהומים חוזרים – מתי טיפול אנטיביוטי הוא הפתרון?
ד"ר דוד חגין ,היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית ,המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ,תל-אביב

14:30-15:00

אנצפליטיס אוטואימונית – "קצה הקרחון"
ד"ר אבי גדות ,המרפאה לאנצפליטיס אוטואימונית ,המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ,תל-אביב

15:00-15:30

עסקאות חבילה באבחון "סינדרומי" של זיהומי מערכת הנשימה במדוכאי חיסון :האם הדיל שווה את המחיר?
ד"ר עמוס אדלר ,המעבדה המיקרוביולוגית ,המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ,תל-אביב

14:00-15:30

פריצות דרך טכנולוגיות באבחון וטיפול יו"ר ד"ר דגנית יצחקי

14:00-14:30

הערכת טכנולוגיות רפואיות  -מי צריך את זה?
ד"ר זאב סנדר ,המחלקה להערכת טכנולוגיות רפואיות ,הכללית  -הנהלה ראשית

14:30-15:00

לראות את הפיזיולוגיה בעיניים  -המעבדה להפריה חוץ גופית
ד"ר איריס הר ורדי ,היחידה להפריה חוץ גופית ופוריות ,סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי ,שרותי
בריאות כללית ,באר שבע

15:00-15:30

שימוש בטכנולוגיות תלת מימד בישומים רפואיים
מר מיכאל ליברוס ,מנכ״ל חברת SYNERGY 3D med

