חברי אילמ"ר מוזמנים ליום עיון שיתקיים ביום ג' ,ה29.1.2019-
בנושא:

חידות והפתעות במיקרוביולוגיה קלינית

במרכז ללימודי ישראל יפה שד' רוקח  80גני יהושע – פארק הירקון ,חניה במקום.
תחנת הרכבת :האתר נמצא מרחק הליכה של  10דקות מתחנת הרכבת של אוניברסיטת ת"א

מרכזים:

ד"ר יורם כנס ,מיקרוביולוג קליני ,משרד הבריאות היחידה הארצית למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה
אורנה הררי שוורץ  ,MScמנהלת המעבדה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה בי"ח וולפסון חולון
משעה עד שעה

המציג

שם ההרצאה

09:00 - 09:15

לא רק החצב פורח בסתיו

ד"ר ויקי אינדנבאום ,מנהלת המרכז הארצי לחצבת חזרת ואדמת וסגנית
מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים תל השומר.

09:15 – 09:30

החיפוש אחר ה  Corpus Delictiפרק א'

09:30 – 09:45

החיפוש אחר ה  Corpus Delictiפרק ב'

09:45 -10:00

מדוע נדרשנו לחלילן מהאמלין?

10:00– 10:15

החיים זה לא פיקניק

10:15 10:30

The Chinese connection

ד"ר מירב שטראוס ,מנהלת המעבדה המיקרוביולוגית בי"ח העמק
עפולה
ד"ר איריס נשיא ,מנהלת המרכז הארצי ל Campylobacter -וVibrio -
במעבדות המרכזיות של משרד הבריאות ירושלים
ד"ר יפית עטייה נסאג'י ,מנהלת המרכזים הארציים לריקציה
ולפטוספירוזיס ,המכון הביולוגי נס ציונה
דר' אוהד שלום ,סגן מנהל המעבדה למיקרוביולוגיה המרכז הרפואי תל
אביב בי"ח סוראסקי
אניטה ליסטמן  MScמנהלת תחום בקטריולוגיה כללית במעבדה
המיקרוביולוגית בי"ח שיבא

הפסקה

10:30 – 11:00
11:00 – 11:15

על המשותף בין עוגב לסליל

11:15 – 11:30

חיידק "מוגבל" מציץ גם למעלה וגם למטה.

11:30 – 11:45

Bacteria Online - from Spain to the
Vein

11:45-12:00

לעיתים גם ל"תרופות סבתא" תופעות
לוואי )כמעט( קטלניות

12:00 – 12:15

Neisseria meningitidis:
To B or not to B

12:15 – 12:30

 50גוונים של ירוק

12:45 – 13:00
13:00 – 13:15

?Who are you Mr. Quentin

13:15 – 13:30

איציק הרשקו Msc. ,מנהל תחום שחפת במעבדה המיקרוביולוגית,
המרכז הרפואי תל אביב בי"ח סוראסקי
ד"ר מרק עשוש ,מנהל המעבדה המיקרוביולוגית והאימונולוגית ,המרכז
הרפואי שערי צדק ירושלים
ד"ר איילה לבנה ,מדענית יועצת ,המעבדות המרכזיות של משרד
הבריאות ירושלים
רודולפו כ"ץ  ,MScהמעבדה לביולוגיה מולקולארית במעבדה
המיקרוביולוגית ,המרכז הרפואי רבין ,בית חולים בילינסון

הפסקה

12:30 – 12:45
תעלומה יפנית בגלגל העין

אורנה הררי שוורץ  ,MScמנהלת המעבדה המיקרוביולוגית בי"ח וולפסון
חולון
ד"ר שפרה קן דרור ,מנהלת המעבדה המיקרוביולוגית של מחוז חיפה
וגליל מערבי

פיטר קצ'קר ,MSc. ,המעבדה המיקרוביולוגית ,מחוז חיפה וגליל מערבי

האם למחלת מעי דלקתית יש גם צד סקסי?

ד"ר מירב רון ,מנהלת המרכז הארצי לסטרפטוקוקים במעבדות
המרכזיות של משרד הבריאות ירושלים
ד"ר איציק לוי ,מנהל שירות האיידס ומחלות מין  ,בי"ח שיבא
ד"ר ישראל ניסן ,מנהל המרכז הארצי ל  Chlamydiaמשרד הבריאות,
המעבדה לבריאות הציבור אבו כביר

13:30 – 13:45

האח הקטן של ה -Campylobacter-הנעשה
הכל לגלותו?

ד"ר מרים פאריזדה ,מנהלת המעבדה המיקרוביולוגית במעבדה
המרכזית של מכבי שירותי בריאות

13:45 – 14:00

let it grow, let it grow, let it blossom, let
it flow

ד"ר שרון עמית ,מנהלת המעבדה המיקרוביולוגית המרכז הרפואי הדסה
עין כרם

ארוחת צהרים

