50
אילמ"ר

האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

הודעה ראשונה  -כנס אילמ"ר ה50-
 29-30במרץ  ,2016מרכז הכנסים ,כפר המכביה
הכנס השנתי ה 50-של אילמ"ר יתקיים בתאריכים  29-30במרץ ,במרכז הכנסים של מלון כפר המכביה.
הכנס נערך בחסות החברות המפיצות ציוד מעבדתי לאבחון רפואי ובתמיכת חברות מסחריות נוספות.
ארגון ותיאום הכנס באחריות חברת כנס ישראל בע"מ.
הועדה המדעית :יו"ר :ד"ר ראול קולודנר ,ד"ר עדינה בר-חיים ,ד"ר ורדה נדלר ,ד"ר טלי תוהמי,
ד"ר סנדרה אלבויים ,ד"ר ענת בן דור ,וד"ר אבי פרץ
ועדה מארגנת :נורית אלגור ,ד"ר שלמה פייטלוביץ ,שרה עופר

בתוכנית
הרצאות מליאה
•פרופ' אבי שרודר ,המעבדה לתרופות ממוקדות מטרה וטכנולוגיות רפואה אישית,
הפקולטה להנדסה כימית ,הטכניון  -ננוטכנולוגיה ורפואה מותאמת אישית.
•פרופ' רונית סצי פאינרו ,המעבדה לחקר אנגיוגנזה בסרטן וננו ביו רפואה ,הפקולטה לרפואה
ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב  -ננו ג'י .פי .אס .לאבחון וטיפול בסרטן.
•פרופ' מורן ברקוביץ ,המעבדה למיקרוזרימה ,הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל -
מבחנות וירטואליות  -התקני מיקרוזרימה לדיאגנוסטיקה ביומולקולרית מהירה.
ישיבות מדעיות בנושאים הבאים
•מולקולות זעירות בשרות ההמטולוגיה
•דיסליפידמה  -אופקים חדשים למחלה ותיקה
•שימושים קליניים ומעבדתיים בThromboelastography -
•המהפכה הגנטית כבר כאן
•המיקרוביום האנושי בבריאות ובחולי
•רבייה  -אתגרים ותקווה
פאנל במליאה
בהשתתפות נציגי האוניברסיטאות ,משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה.
העתיד האקדמי של מקצוע המעבדה הרפואית.

פעילות חברתית
מופע של האומן המנטליסט הבינלאומי ליאור סושרד.
ישיבת אילמ"ר
דו"ח הועד  -סיכום פעילות שנתית ,דו"ח ועדת הביקורת
חלוקת פרס אילמ"ר לעבודת מחקר מצטיינת ,פרסים לפוסטרים המצטיינים ,פרס לעובד מעבדה מצטיין
"מעל ומעבר" ומלגות לימודים.
פוסטרים
חברי אילמ"ר מוזמנים להגיש תקצירים של עבודות מדעיות.
התקצירים יוצגו כפוסטרים ושניים יבחרו להצגה במליאה.
את התקציר יש לשלוח בדואר אלקטרוני ,לא יאוחר מ ,15.2.16 -לכתובתsaraho@post.tau.ac.il :
תקצירים יש להדפיס על-פי התבנית כלהלן:
1.1גודל הדף .A4
2.2התקציר ייכתב בעברית/באנגלית ויהיה מוגבל לעמוד אחד.
3.3נושא הפוסטר ייכתב במרכז באותיות גדולות ( .)CAPSיש להשאיר שתי שורות בין הנושא לשמות.
4.4שמות המחברים (כולל שמות פרטיים) ,שם המוסד והכתובת (כולל מיקוד) ימורכזו.
5.5יש להשאיר שורה בין שמות המחברים לשם המוסד ובין שם המוסד לכתובת ,ורווח בין הכתובת
לתקציר.
פרסי אילמ"ר
פרס אילמ"ר יוענק לעבודת מחקר מצטיינת שבוצעה ע"י חבר/ת אילמ"ר במוסד ישראלי
(חבר אילמ"ר נחשב מי ששילם את מסי החבר בשנתיים האחרונות).
יש לשלוח קובץ של העבודה בצירוף קורות חיים ,מכתבי המלצה ורשימת פרסומים למזכירות אילמ"ר
saraho@post.tau.ac.il
מועד אחרון להגשת הבקשה .15.2.16
פרסים לפוסטרים המצטיינים עפ"י שיפוט ועדת הפוסטרים.
פרס לעובד מעבדה מצטיין  -פרטים לגבי קריטריונים וטופס המלצה יפורסמו באתר ויופצו בדואר
בינואר ,הגשה עד .15.2.16
מלגת לימודים ללומדים לתארים מתקדמים  -הצעות למועמדים החברים באילמ"ר לפחות שנתיים,
יש להגיש עד לתאריך .15.2.16
פרטים נוספים בנושאי הפרסים
אצל מזכירת הועדה המארגנת ,הגב' שרה עופר ,טלפקס.09-7488030 :

