כנס אילמ"ר ה55 -

בסימן המעבדה הרפואית
ותפקידה המכריע בבריאות הציבור

לאגו ראשל"צ | 29-30/12/2021
הכינוס נערך בחסות החברות המפיצות ציוד מעבדתי לאבחון רפואי ובתמיכת חברות מסחריות נוספות.
ארגון ותיאום הכינוס באחריות חברת דיריגו ,איסתא ספורט.
הועדה המדעית :ד"ר פנינית שקד משען יו"ר ,ד"ר גבי שפר  ,ד"ר משה שטרק ,ד"ר ליאה סופינו ,ד"ר סיגלית מודחי ,ד"ר ליכמן אנה,
ד"ר אסף רוקני ,אורנה הררי שוורץ ,פרופ' מיכל מנדלבוים
הועדה המארגנת :ד"ר אבי פרץ ,נורית אלגור ,ד"ר מריאל קפלן ,אורנה הררי שוורץ ,אירית רסטצ'ר

ישיבות
מליאה

הדרך הרפואית לחקירת פשעים  -ד"ר חן קוגל ,מנהל המרכז הלאומי לרפואה משפטית ,משרד הבריאות
מהמעבדה לביולוגיה ועד קצב הלב בחדר הצינתורים  -דוד אורנשטייןEPD Solutions, Senior Clinical Specialist ,

ישיבות
מדעיות

אנדוקרינולוגיה  -בעצם גיל זה לא כל הסיפור
ביוכימיה  -היבטים חדשים בדלקת וניטור דלקת
אימונולוגיה  -חסינות לקורונה -רב הנסתר על הנגלה
ניהול איכות למיזעור סיכונים
עדכונים בהמטולוגיה -ממורפולוגיה לביולוגיה מולקולארית
המטולוגיה  hereditary spherocytosis-משלב האבחון ועד לטיפול
מיקרוביולוגיה  -יישומים שונים של  NGSבמיקרוביולוגיה
וירוסים זה לא רק קורונה

ישיבת
אילמ"ר

דו"ח הועד  -סיכום פעילות שנתית ,דו"ח ועדת הביקורת
חלוקת פרסים  -פרס אילמ"ר לעבודת מחקר מצטיינת ,פרסים לפוסטרים המצטיינים,
פרס לעובד מעבדה מצטיין "מעל ומעבר" ומלגות לימודים.

פוסטרים

חברי אילמ"ר מוזמנים להגיש פוסטרים של עבודות מדעיות .הפוסטרים יוצגו על גבי מסכים דגיטיליים (.)ePoster
יש לשלוח פוסטר מדעי מוכן כקובץ  PDFבגודל  A4לאורך כאשר הרקע צבעוני (לא לבן!)
ניתן למלא טופס הגשה אינטרנטי או לשלוח למייל  office.ilmar@gmail.comלא יאוחר מ 10.12.2021 -

פרסי
אילמ"ר

פרס אילמ"ר יוענק לעבודת מחקר מצטיינת שבוצעה ע"י חבר/ת אילמ"ר במוסד ישראלי והתפרסמה בעיתון מדעי.
(חבר אילמ"ר נחשב מי ששילם דמי עמית ב  .)2019-2021יש לשלוח קובץ של העבודה בצירוף קורות חיים ,מכתבי המלצה
ורשימת פרסומים .ניתן למלא טופס הגשה אינטרנטי או לשלוח למייל office.ilmar@gmail.com
מועד אחרון להגשת הבקשה .10.12.2021
פרס "מעל ומעבר" לעובד מצטיין  -פרטים לגבי קריטריונים וטופס המלצה ניתן למצוא באתר ,הגשה עד .10.12.2021
מלגת לימודים ללומדים לתארים מתקדמים :זכאים להגיש חברים באילמ"ר ששילמו דמי עמית ב ,2019-2021
יש לשלוח קורות חיים ,המלצה ופירוט לגביי תוכנית הלימודים והמוסד האקדמי .כמו כן יש לציין האם המועמד קיבל
מלגה/השתתפות בשכ"ל מגורמים נוספים.
ניתן למלא טופס הגשה אינטרנטי או לשלוח למייל  office.ilmar@gmail.comמועד אחרון להגשת הבקשה .10.12.2021
פרטים נוספים בנושאי הפרסים אצל מזכירת הועדה המארגנת ,אירית רסטצ'ר ,נייד 050-8866057

*כל טפסי ההגשה האינטרנטיים נמצאים באתר אילמ"ר

