חברי וחברותיי עובדי המעבדות הרפואיות
בפרוס עלינו השנה העברית החדשה נבקש לאחל ולבני ביתכם
שנה טובה ומתוקה.
שהשנה החדשה תביא אתה שפע ,הצלחה ושגשוג.
שתהא לכם שנת אהבה וסיפוק ,הנאה ונחת רוח.
שנה טובה מלאת בריאות ,אושר ואהבה.
שנזכה להגשים חלומות ושאיפות ,להתעלם מעל ויכוחים ומחלוקות
שנפעל יחד למען אחדות רעות וסובלנות
שנה שהשמחה תהיה עצומה.
מאחלים,
ד"ר אבי פרץ –נשיא האיגוד
חברי הוועד וועדת הביקורת

מהנעשה לאחרונה באילמ"ר
בשנה האחרונה החלו לפעול במרץ פורומים מקצועיים שונים .במסגרת
הפורומים מתקיימים ימי עיון ,סדנאות ודיונים סביב נושאים מרתקים שנמצאים
בחזית פעילות המעבדות .דוגמאות למפגשים שהתקיימו כללו:
 .1מפגש פורום ביוכימיה בתאריך  16/5/22שעסק בנושא
) – LP (aסטנדרטיזציה מעבדתית וערכי החלטה קליניים
 .2מפגש פורום המעבדות הארצי להמטולוגיה כללית בתאריך 7/6/22
 .3מפגש פורום פלוציטומטריה בתאריך 7/6/22
 .4מפגש פורום בנק הדם בתאריך 27/6/22בנושא התנסות בעבודה עם
מיכשור אוטומטי מגוון
 .5מפגש פורום וירולוגיה בתאריך  4/8/22בנושא פוליו בארץ ובעולם -
נגיף ממשיך להתפרץ

אנו מזמינים את מי שעדיין לא הצטרף לפורומים להיכנס לקישור ולהתרשם
ממגוון הפורומים ולהצטרף באמצעות רישום מהיר.
אנו עתידים לקיים בקרוב מפגש נוסף של פורום האיכות שיעסוק בנושא
"היבטים בביצוע תיקופים במעבדה הרפואית"
וכן מפגשים של פורום ההמטולוגיה ופורום הקרישה.

מהנעשה לאחרונה באילמ"ר
ימי עיון וסדנאות:
יום עיון מרתק וראשון מסוגו שהתקיים במרכז הרפואי הלל יפה בתאריך 7/9/22
בנושא אקרדיטציה ( )JCIבמעבדות הרפואיות במסגרת היום הוצגו מגוון
נושאים העוסקים בדרישות האקרדיטציה במעבדות הרפואיות בהתאם
לדרישות ה  JCIוהתקיים דיון פורה והצגת תוצרים ממעבדות שונות.
כמו כן קיימנו  2סדנאות שכללו פעילות עיונית ומעשית:
סדנה במיקרוביולוגיה קלינית שהתקיימה במרכז הרפואי שיבא בתאריכים
 25-26/7/22שעסקה בפענוח של תוצאות מבחני רגישות לאנטיביוטיקה
סדנת  HPLCשהתקיימה במרכז הרפואי כרמל בתאריך 19/9/22
ועסקה בביצוע בדיקות לוויטמינים שונים.

לאור הצלחת הסדנאות נקיים בתאריך  30/10/22במעבדה המרכזית של קופת
חולים כללית סדנה בנושא מיקרוסקופיה של השתן.
דף הרישום יפורסם מיד לאחר החג ,מהרו להרשם .
מספר המקומות מוגבל.

מה צפוי לנו באילמ"ר
יום חידות והפתעות במעבדה הרפואית
הצגת ופירוש תוצאות המעבדה מחוץ לקופסה
כמיטב המסורת ,גם השנה נקיים יום עיון חידות והפתעות.
והפעם החלטנו להפתיע  .יום העיון יכלול שני מושבים מקבילים.
חידות והפתעות במיקרוביולוגיה וחידות והפתעות באלקטרופורזה.
בשני המושבים יוצגו מקרים מרתקים ודרכי האבחון שננקטו במעבדה.
מבטיחים יהיה מעניין.
פרטים והרשמה יופצו בהמשך.

שבוע המחקר של המרכז הרפואי מאיר
גם השנה זוכה אילמ"ר לפתוח את יום המחקר השנתי של המרכז הרפואי מאיר
ולקיים מושב בנושא מחקר במעבדות הרפואיות.
למושב הוגשו תקצירים פרי עבודתם של חברי האיגוד.
ניתן עדיין להגיש תקצירים
המושב יתקיים בתאריך 21/11/22

הכשרות מקצועיות
ברכות ואיחולים למסיימי הקורסים:
עוזרי פתולוג-קורס ראשוני מסוגו שכלל לימודים עיוניים לצד התנסות בעבודת
המעבדה לפתולוגיה .הקורס התקיים בחסות המרכז המכון לפתולוגיה והמרכז
הרפואי איכילוב.
קורס הכשרת מנהלים-מחזור שני של הקורס ! שהתקיים במרכז הרפואי שיבא
תל השומר .הקורס כלל סדנאות  ,דיונים ,סיורים במעבדות שונות והכרות
מעמיקה עם עולם ניהול המעבדה הרפואית והאתגרים שניצבים בפנינו.

חברים אנו קוראים לכם לעלות רעיונות ,הצעות
ולשתף אותנו בנושאים שתרצו לקדם.

ניתן לפנות במייל
ד"ר אבי פרץ נשיא האיגוד במייל APeretz@poria.health.gov.il
מזכירת האיגוד אירית רסטצ'ר במייל office.ilmar@gmail.com

