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איגרת לחברי אילמ"ר

אוגוסט 2017

חברי אילמ"ר היקרים,
בעיצומה של שנת פעילות חדשה ברצוננו להציג את הפעילויות המתוכננות לשנה הקרובה.
הפעילויות מגוונות ומתקיימות לכל חברי אילמ"ר ללא עלות נוספת מעבר לדמי החבר השנתיים )מלבד דמי
רישום לכנס השנתי שהינם מוזלים משמעותית לחברי אילמ"ר(.
אנחנו משלבים מפגשים מקצועיים במתכונות שונות :
 .1ימי עיון
 .2מפגשי "קפה מדע" )דיון בקבוצות קטנות סביב סוגיה מקצועית מוגדרת(
 .3פורומים בדיסציפלינות מוגדרות כגון פורום ביוכימי שקם שנה שעברה
 .4השנה לראשונה אנחנו מתכננים לפתוח בסדנאות מיומנויות מקצועיות שיאפשרו לעובדי מעבדה
להעמיק בידע מעשי בביצוע בדיקות ייחודיות .כל סדנא תערך כחמש שעות.
להלן תכנית המפגשים לשנה הקרובה:
 – 25.10.17קפה מדע בנושא הרמוניזציה של ערכים המחייבים דיווח מידי ).(PANIC VALUES
 – 5.11.17מושב אילמ"ר בכנס שבוע מחקר של בית חולים מאיר.
יוצגו שש עבודות מחקר ופיתוח בדיקות שבוצעו בקרב מעבדות רפואיות מכל הארץ.
 – 15.11.17מפגש פורום ביוכימי בנושא של קביעת נהלים לביצוע בקרת איכות פנימית.
 – 4.12.17יום עיון בנושא של מחלות אוטואימוניות בשיתוף רופאים מובילים בתחום זה.
ינואר  – 2018חידות והפתעות במיקרוביולוגיה קלינית.
מהלך  – 2018סדנא בנושא קריאת משטחים המטולוגיים.
 – 29-30.05.18הכנס השנתי של אילמ"ר בשילוב תערוכה של כל חברות דיאגנוסטיקה בארץ המציגות את
החידושים העדכניים.
ברצוננו להדגיש כי כל חבר אילמ"ר מוזמן להציע לחברי הוועד רעיונות לפעילויות נוספות וכל רעיון יתקבל
בברכה.
אילמ"ר הינו הארגון הפרופסיונאלי שלכם אשר מטרתו לשפר את הידע המקצועי של עובדי המעבדות
הרפואיות מכל הדיסציפלינות בכל הרמות .במפגשים השונים הנכם לא רק מעשירים את הידע אלא גם
פוגשים את עמיתיכם מכל הארץ ,דבר המאפשר תקשורת ושיתופי פעולה בין האירגוניים הרפואיים.
שימו לב בחידוש חברות כי אתם זכאים לתשלום ע"י המעביד לשני ארגונים בלבד וכל בחירה מעבר לכך
מחייבת תשלום אישי של העובד.
מאחלים לכולנו שנת פעילות מוצלחת ועשירה לטובת שיפור השירות הדיאגנוסטי במעבדות רפואיות בארץ.
ד"ר מריאל קפלן ,נשיאת אילמ"ר וכל חברי וועד אילמ"ר

