כנס אילמ"ר
ה 54 -
בסימן חדשנות ועיצוב
המעבדה הרפואית
של העתיד

חברי אילמ"ר יקרים,
בשם הועדה המדעית ,הועדה המארגנת ובשם ועד האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית -אילמ"ר.
ברוכים הבאים לכנס אילמ"ר ה .54 -
בכנס השנה נטעם ממגוון עולמות במעבדה הרפואית תוך מבט רחב שמאפיין אותנו ,חברי אילמ"ר  -ממחקר מדעי ועד השלב הטיפולי.
נראה את תפקיד המעבדה הרפואית מאבחון חדשני בהמטולוגיה ועד ייצור  CAR-Tכאמצעי ריפוי ,מקלאסיקה ועד החזית
הדיגיטלית בפתולוגיה .נדבר על גדילת הסטרטאפים במעבדה והשפעתם עליה ועל מקצוע מדעי המעבדה.
נציץ מרחוק על השפעתן של מחלות זיהומיות בכפר הגלובלי ונביט מקרוב על חדשנות בבנקאות דם.
עוד נשמע על הסמן הבא לאבחון ביוכימי של מחלות כליה.
ההתפתחות הטכנולוגית המואצת מקרבת את האבחון אל מיטת המטופל בצורת מכשור לבדיקות.Point Of Care - POCT
נשמע על הצורך במכשור ה  - POCTמצד הקלינאים ,על האתגרים לפתח ציוד מתאים  -מחברת סטרטאפ,
ועל האתגר לתפעול נכון  -מצד המעבדה.
האם ניתן להבטיח את בטיחות המטופל בלי נוכחותם של אנשי המקצוע? מה מסמן העתיד למדען הרפואי ומה מקומו בשרשרת הטיפול?
במושב המליאה של היום הראשון ד"ר חן קוגל ,מנהל המכון לרפואה משפטית באבו כביר ,יפתח את הצוהר לעולם חקירת הפשעים
מהצד הרפואי.
ביום השני ,ד"ר רביד שטראוסמן ממכון ויצמן ,יסביר על מחקרו פורץ הדרך על סביבת הגידול של הגידול הסרטני,
המאפשרת התאמת טיפול אישית לסרטן.
בשני ימי הכנס מובאת התמצית של עולמות רבים ומגוונים ,תוך דגש על החדשנות בעולמות הידע הסובבים את מדעי המעבדה הרפואית.
לצורך כך נבחרו מרצים מהשורה הראשונה בתחומם.
מעבר להרצאות המצוינות תוצגנה עבודות מדעיות של החברים ויחולקו פרסי אילמ"ר.
מיקום הכנס מרהיב ביופיו ומהווה אכסניה מכובדת לאירוע חשוב זה.
את המפגש החגיגי נקנח בסטנדאפ אינטליגנטי מצחיק ומרגש של רשף לוי.
ברצוני להודות לחברות המסחריות שפרסו את חסותן על הכנס ,לחברי הועדה המדעית שנענו לחבור למשימה ,על פועלם הברוך בבניית
התוכנית העשירה והמגוונת ,לחברי הועדה המארגנת על תרומתם והובלתם את הפקת הכנס ולחברי ועד אילמ"ר על הליווי המקצועי.
בברכה,
ד"ר חנוך גולדשמידט
יו"ר הועדה המדעית
הועדה המדעית :ד"ר חנוך גולדשמידט ,ד"ר אהובה גוטרייך ,ד"ר עדינה בר חיים ,ד"ר זוהר קופף ,ד"ר שרון עמית
וד"ר יובל גפן
הועדה המארגנת :ד"ר אבי פרץ ,ד"ר מריאל קפלן ,נורית אלגור ,אורנה הררי-שוורץ ואירית רסטצ'ר

יום ג' 24/3/2020
שעה
8:15-9:00

התכנסות ,הרשמה וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה

9:00-9:30

דברי פתיחה
ד"ר חנוך גולדשמידט יו"ר הועדה המדעית
ד"ר אבי פרץ נשיא אילמ"ר

9:30-11:00

Spirit A hall

Spirit B hall

ישיבה ראשונה :

ישיבה שניה:

חידושים מאבחון
ועד לריפוי מחלות המטולוגיות
יו"ר :ד"ר זוהר קופף

9:30-10:00

מדידה של מחלה שארית מינימלית
()minimal residual disease
בממאירויות המטולוגיות
פרופ' נינט אמריליו ,מרכז רפואי ע"ש שיבא,
תל השומר

10:00-10:30

אימונותרפיה תאית על ידי ,CAR-T
מתראפיה מוכוונת אישית ועד מוצר מדף
ד"ר ענת גלוברזון לוין ,מעבדה אימונולוגית – מחקר,
המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי תל אביב

10:30-11:00

חידושים בטיפול בהמופיליה
ד"ר רימה דרדיק ,מרכז רפואי ע"ש שיבא,
תל השומר

המעבדה הרפואית מגדלת סטרטאפ ישראלי -
על הקשרים בין המעבדה
ופיתוח טכנולוגיות חדשות
יו"ר :ד"ר אהובה גוטרייך
בינה מלאכותית לאבחון פתולוגיה
ד"ר יהודית זנדבנק ,המכון לפתולוגיה,
מכבי שירותי בריאות

פני הרפואה לאן?
ד"ר יוסף רוזנבלום ,מכבי יזמות וניהול,
מכבי שירותי בריאות

11:00-12:00

הפסקת קפה וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה

11:15-11:45

הרצאה מיוחדת*  -קורונה  -ניהול מגיפה בקצב הטוויטר
ד"ר טל ברוש ,היחידה למחלות זיהומיות בית החולים אסותא אשדוד,
מרכז הצוות הלאומי לטיפול במגיפות
*הרצאה זו מתקיימת במקביל להפסקה למתעניינים

12:00-13:00

13:00-14:00

הרצאת מליאה:
יו"ר :ד"ר חנוך גולדשמידט
רפואה משפטית -הדרך הרפואית לחקירת פשעים
ד"ר חן קוגל ,המכון הלאומי לרפואה משפטית ,משרד הבריאות
ארוחת צהרים וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה

Spirit A hall

Spirit B hall

14:00-15:30

ישיבה שלישית:
חו"ל זה פה ממש ממול –
מחלות זיהומיות בכפר הגלובלי הקטן
יו"ר :ד"ר שרון עמית ,ד"ר יובל גפן

ישיבה רביעית:
חידושים וחדשנות בבנקאות דם
יו"ר :ד"ר מרה הראובני

14:00-14:30

"הנטוורקינג" של טפילי המלריה
ד"ר נטע רגב רוצקי ,המחלקה למדעים
ביומולקולריים ,מכון ויצמן למדע

שימוש בדם ומרכיביו בשע"ח
ד"ר אשר מזור ,שירותי הדם,
מגן דוד אדום בישראל

המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית במתווה חירום –
 high techבשטח
רס"ן סער בורשטיין ,מערך המעבדות,
חיל הרפואה ,צה"ל

הרומן שלי עם....טסיות –
איך נושא מדעי הופך למציל חיים אישי
ד"ר לילך בונשטיין ,מעבדת בנק הדם והמעבדה
לאימונולוגיה של טסיות ונויטרופילים,
הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם

14:30-15:00

15:00-15:30
15:45-16:30

"אליס והמלכה האדומה" -
או לרוץ בכל המהירות ולהישאר במקום
ד"ר אייל מלצר ,מחלקה פנימית ג' ,מרכז רפואי ע"ש
שיבא ,תל השומר

רפואת עירויים בעידן המולקולרי
ד"ר ורד יהלום ,מכון שירותי הדם ואפרזיס,
מרכז רפואי רבין ,בילינסון

מופע סטנדאפ  -רשף לוי

יום ד' 25/3/2020
שעה
8:15-9:00

התכנסות ,הרשמה וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה

9:00-10:30

ישיבה חמישית :
בדיקות ליד מיטת החולה POCT :סוף או התחלה למעבדה הרפואית?
יו"ר :ד"ר חנוך גולדשמידט וד"ר אהובה גוטרייך

9:00-9:20

 :POCTאפשר לשלב את הדרישות הקליניות ודרישות אבטחת האיכות
ד"ר מריאל קפלן ,אגף מעבדות ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם

9:20-9:40

חשיבות ביצוע בדיקות במכשירי  Point of Careבמחלקה לרפואה דחופה
פרופ' פיני הלפרין ,המחלקה לרפואה דחופה ,המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ת"א

9:40-10:00

מכשיר קטן ,דרישות גדולות .על המסע המורכב לפיתוח POCT
ד"ר כפיר עובד ,מייסד ,מדען ראשי ויו"ר MeMed

10:00-10:30

דיון בהשתתפות מרצי המושב וד"ר רותי ישי -מנהלת המחלקה למעבדות ,משרד הבריאות,
ד"ר בנצי כץ  -המעבדה להמטולוגיה המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

10:30-11:00

הפסקת קפה וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה

11:00-12:00

הרצאת מליאה
יו"ר :ד"ר ענת בן דור
Tumor-microenvironment based precision anti-cancer therapy
ד"ר רביד שטראוסמן ,המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא ,מכון ויצמן למדע

12:00-13:00

ישיבת אילמ"ר וחלוקת פרסים לעובדים מצטיינים ומלגות

13:00-14:00

ארוחת צהרים וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה
Spirit A hall

Spirit B hall

ישיבה שישית
בין קלאסיקה לחדשנות בפתולוגיה
יו"ר :ד"ר נטלי אייזנברג

ישיבה שביעית
- NGALהטרופונין של הכליה?
יו"ר :ד"ר עדינה בר חיים ,ד"ר אילנה גולדינר

14:00-14:30

האם פתולוגיה הינה מעבדה לא מדוייקת?
פרופ' אלי פיקרסקי ,המכון לפתולוגיה,
המרכז הרפואי הדסה והפקולטה לרפואה
האוניברסיטה העברית

 NGALבשתן – שחקן חדש באבחון נזק כלייתי
ד"ר משה שטרק ,המעבדה לביוכימיה קלינית,
המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ת"א

14:30-15:00

מניעת סרטן צוואר הרחם –
טכנולוגיה חדשה מצילת חיים
ד"ר עינב שניידמן ,המעבדה לפתולוגיה,
מכבי שירותי בריאות

 - NGALסמן חדש בדם לאבחון מוקדם של פגיעה
כלייתית
ד"ר קובי שחם ,היחידה לטיפול נמרץ לב ,המערך
הקרדיולוגי ,המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ת"א

15:00-15:30

פתולוגיה דיגיטלית במקום מיקרוסקופ.
איך עושים את זה?
ד"ר אילת יצחקי ,המעבדה לפתולוגיה,
ד"ר חנוך גולדשמידט ,אגף המעבדות,
המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ת"א

14:00-15:30

15:45-16:30

מודלים לטיפול באי ספיקת כליות אקוטית
ד"ר שני זילברמן ,רפואה פנימית ונפרולוגיה,
המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)

מופע סטנדאפ  -רשף לוי

לרפואה טובה יותר ,תרנוסטיקה בע“מ

טל| 077-5641139 :

Info@theranostica.co.il

