כנס אילמ"ר ה55 -

בסימן המעבדה הרפואית
ותפקידה המכריע בבריאות הציבור

לאגו ראשל"צ | 29-30/12/2021
חברי אילמ"ר היקרים,
בשם הועדה המדעית ,הועדה המארגנת ובשם ועד אילמ"ר ,אנו מברכים אתכם על ההשתתפות בכנס אילמ"ר ה .55 -לאחר תקופה
ארוכה ומאתגרת לכולנו ,שבמהלכה בשנה הקודמת לא התקיים הכנס השנתי באופן פרונטלי ,אנו שמחים השנה לקיים את האירוע
בסימן המעבדה הרפואית ותפקידה המכריע בבריאות הציבור.
ביום הראשון יתקיים מושב העוסק באנדוקרינולוגיה ,הקשר של הגיל לבריאות העצם ותפקיד האפיגנטיקה בהזדקנות .במקביל ,יערך
מושב במיקרוביולוגיה ,על שימוש בטכנולוגיות חדשניות כגון  NGSויישומן במעבדות השונות לחקר מקור מחלות ,ניטור עמידויות
לאנטיביוטיקה מהקרקע ועוד.
הרצאת המליאה המרתקת ביום הראשון  ,על שימוש ברפואה לחקירת פשעים ,תינתן ע"י ד"ר חן קוגל ,ראש המכון לרפואה משפטית
באבו כביר .לאחר מכן נמשיך למושבים העוסקים בעדכונים בהמטולוגיה ,ונביא לכם את החדשות האחרונות במורפולוגיה ועד
לביולוגיה מולקולארית .בנוסף ,נציג לכם לראשונה ,סוגיות רלוונטיות ביותר בניהול איכות וניהול סיכונים כדוגמת מתקפת הסייבר
שהתרחשה לאחרונה והשפעתה על המעבדה הרפואית.
את היום השני לכינוס ,נפתח עם מושב הדן בשימוש במדדי דלקת ככלי לניבוי סערה ציטוקינית וגם ככלי למחקרים אפדימיולוגיים.
מושב מקביל יעסוק בסוגיה המעסיקה את כולנו והיא חסינות למחלת הקורונה ,מה ידוע על רמות הנוגדנים ותגובת מערכת החיסון עד
כה.
הרצאת המליאה ביום השני ,תיקח אותנו לחדר הצינתורים ,דוד אורנשטיין מחברת  EDPירצה לנו על חדשנות רפואית בתחום קצב
הלב .יחתמו את הכנס ,שני מושבים  ,האחד עוסק בספרוציטוזיס תורשתית ,הצגת המחלה ושיטות מעבדה רלוונטיות ,והשני עוסק
במחלות ויראליות שאינן קורונה ,כגון קדחת הנילוס המערבית ומדידת יעילות והשפעת חיסונים כנגד מחלות ויראליות.
כמדי שנה ,נקיים ישיבת מליאה של אגודת אילמ"ר הסוקרת את הפעילות הענפה ,שבה יחולקו פרסים לחוקרים ולעובדים מצטיינים.
אני רוצה להודות לוועד אילמ"ר ולנשיא אילמ"ר ד"ר אבי פרץ על פעילות ועשייה מרובה לאורך כל השנה ,ועל עזרה בארגון הכנס,
ותודה חשובה נוספת למזכירת הארגון אירית רסטצ'ר.
תודה לחברות המסחריות על התמיכה בקיום הכנס ולשותפות לאורך כל השנה.
מאחלת לכולנו הנאה ולמידה ,מקווים שנצליח לעניין ולהעשיר אתכם במגוון תחומים .וכמובן ,שנמשיך לקיים כנסים ולהשתתף בהם
כדבר שבשגרה...
בברכה,
ד"ר פנינית שקד משען
יו"ר הועדה המדעית

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
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יום ד' 29/12/2021
התכנסות
ופתיחה

8:15- 9:00
9:00-9:30

התכנסות ,הרשמה ,וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה
דברי פתיחה
ד"ר פנינית שקד משען ,יו"ר הועדה המדעית
ד"ר אבי פרץ ,נשיא אילמ"ר
ד"ר רותי ישי ,מנהלת המחלקה למעבדות ,שירותי בריאות הציבור  ,משרד הבריאות

ישיבה ראשונה
אולם A

בעצם גיל זה לא כל הסיפור  -יו"ר ד"ר גבי שפר
סמני שיחלוף עצם ,עידכונים וחידושים
9:30-10:00
ד"ר ונסה רואש ,המכון לאנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ,ת"א
מנופאוזה  -לא רק עניין של פריון
10:00-10:30
ד"ר סיגל שקלאי ,המכון לאנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ,ת"א
The components of epigenetic aging 10:30-11:00
ד"ר תמר שחל ,מרכז סגול לאפיגנטיקה של מטבוליזם והזדקנות ,המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ,ת"א

ישיבה שניה
אולם B

יישומים שונים של  NGSבמיקרוביולוגיה  -יו"ר ד"ר אסף רוקני
מערכת החיסון של החיידקים
9:30 - 9:55
פרופ' רותם שורק ,מכון וייצמן למדע ,רחובות
יישום שיטות מטה-גנומיות לבחינת עמידות לאנטיביוטיקה בקולחים וזבלים
9:55-10:20
ד"ר אדי ציטרין ,המכון למדעי הקרקע ,המים והסביבה ,מכון וולקני ,מנהל המחקר החקלאי
 10:20-10:40שחפת בעידן הריצוף הגנומי
ד"ר ילנה לוסב ,המעבדה הארצית לבריאות הציבור ת"א ,משרד הבריאות
 10:40-11:00ניטור מעבדתי של מקורות למחלת הליסטריוזיס באמצעות ריצוף גנומי
ד"ר אנליה אסרניטצ'י ,מעבדות בריאות הציבור ירושלים ,משרד הבריאות
 11:00 - 12:00הפסקת קפה וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה

הרצאת
מליאה

יו"ר ד"ר חנוך גולדשדיט
 12:00 - 13:00רפואה משפטית  -חקירת פשעים באמצעות הרפואה
ד"ר חן קוגל ,ראש המכון לרפואה משפטית ,אבו כביר ,משרד הבריאות
 13:00 - 14:00ארוחת צהרים וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה

ישיבהפ ר ס י
שלישית
אולםמ "Aר
איל

עדכונים בהמטולוגיה ,ממורפולוגיה לביולוגיה מולקולארית -יו"ר ד"ר אינה ליכמן
 14:00-14:30אפיטרנסקריפטומיקה בהמטופואיזה ובממאירויות :ממדע בסיסי לניסויים קליניים
ד"ר דן דומיניסיני ,המעבדה להמטולוגיה ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר
 14:30-15:00זיהוי כימות ומשמעות דיאגנוסטית של שברי אריטרוציטים במשטח דם
ד"ר איתי פיקהולץ ,המעבדה להמטולוגיה המרכז הרפואי רבין בלינסון השרון שירותי בריאות כללית ,פתח תקווה
VITT a new entity of thrombosis with thrombocytopenia 15:00-15:30
דר' אשר וינדר ,בנק הדם ,המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון ,חולון

ישיבהפ ר ס י
רביעית
אולםמ "Bר
איל

ניהול איכות למזעור סיכונים  -יו"ר ד"ר סיגלית מודחי
 14:00-14:20תרבות איכות במערכת הבריאות
פרופ' אבנר הלוי ,החוג לסטטיסטיקה ,אוניברסיטת חיפה
 14:20-14:40תקשורת צוותים והשפעותיה על איכות נתונים
רים אבו עטא ,המרכז הרפואי העמק ,שירותי בריאות כללית ,עפולה
 14:40-15:00איכות בעידן טכנולוגי
ד"ר רויטל אזולאי ,קופ"ח מאוחדת
 15:00-15:20מעבדה תחת מתקפה – הבטחת איכות במהלך מתקפת סייבר
ד"ר מענית שפירא ,מרכז הרפואי הלל יפה ,חדרה

LAB TALKS
אולם A

15:40-16:40

בואו לשמוע מה חדש  -עדכונים שלהחברות המסחריות של טכנולוגיות ומחקרים חדשים
בהשתתפות החברות המסחריות:

הרצאות בסגנון TED
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יום ה' 30/12/2021
8:15- 9:30

התכנסות ,הרשמה ,וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה

ישיבה חמישית
אולם A

היבטים חדשים בדלקת וניטור דלקת  -יו"ר ד"ר משה שטרק וד"ר אילנה גולדינר
ניבוי סערה ציטוקינית ושימוש במדדי דלקת
9:30-10:00
פרופ' אברהם ברלינר ,יו"ר ועדת הלסינקי ,המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ,ת"א
 10:00-10:30סטרס ,דלקת ובקרה כולינרגית
ד"ר שני שנהר צרפתי ,פנימית ג' ,המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ,ת"א
 10:30-11:00הקשר בין רמות  CRPלבין פניות חוזרות למיון -מנתוני מעבדה למחקר אוכלוסיות
ד"ר תומר זיו-ברן ,בית הספר לבריאות הציבור ,הפקולטה לרפואה ע"ש סקלר ,אוניברסיטת תל-אביב

ישיבה שישית
אולם B

חסינות לקורונה -רב הנסתר על הנגלה  -יו"ר ד"ר ליאה סופינו | המושב בחסות חברת Theranostica
מפגשים מהסוג החיסוני  -מאפייני התגובה החיסונית והזיכרון החיסוני במחלימי ומחוסני קורונה
9:30 - 9:50
ד"ר יריב ויין ,בי"ס למחקר ביו-רפואי וחקר הסרטן ע״ש שמוניס ,הפקולטה למדעי החיים ,אוניברסיטת תל אביב
התגובה התאית לחיסון  Pfizerנגד  – COVID19האם מדוכאי חיסון מצליחים לפתח הגנה?
9:50-10:10
ד"ר יפעת אלקלעי ,המעבדה לאימונולוגיה קלינית ,המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי  ,ת"א
 10:10-10:30קורונה  -עדכונים מהשטח
ד"ר שירלי שפירא בן דוד ,מומחית לרפואת משפחה ומחלות זיהומיות -מכבי שירותי בריאות
 10:30-10:50רמת הנוגדנים לאחר חיסון ב BNT162b2 -בקרב עובדי מערכת הבריאות
דרי עינב גל לוין ,היחידה למניעה ובקרת זיהומים – מרכז רפואי שיבא ,תל השומר
 11:00 - 12:00הפסקת קפה וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה

הרצאת
מליאה

יו"ר ד"ר פנינית שקד משען
 12:00 - 13:00מהמעבדה לביולוגיה ועד קצב הלב בחדר הצינתורים
דוד אורנשטיין Senior Clinical Specialist, EPD Solutions, Philips company
13:00 -13:45
13:45- 14:30

ישיבת אילמ"ר וחלוקת פרסים למחקרים ועובדים מצטיינים
ארוחת צהרים וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה

ישיבה שביעית
אולם A

 Hereditary spherocytosisמשלב האבחון ועד לטיפול  -יו"ר אורנה הררי שוורץ
Congenital anemia clinical and laboratory diagnosis 14:30-15:00
דר דועא בכרי ,המטולוגית ילדים ומנהלת מחלקת ילדים ,מרכז רפואי זיו ,צפת
Comparison of a modified flow cytometry fragility test (FOFT) with the classical method for 15:00-15:30
the diagnosis of hereditary spherocytosis
ד"ר יעל זימרה ,המרכז הרפואי רבין בלינסון השרון שירותי בריאות כללית ,פתח תקווה
laboratory indices in patients with borderline flow cytometry EMA screening test results for 15:30-16:00
hereditary spherocytosis
ד"ר דוד אזולאי ,המרכז הרפואי לגליל ,נהריה

ישיבה שמינית
אולם B

וירוסים זה לא רק קורונה  -יו"ר פרופ' מיכל מנדלבוים
 14:30-15:00הכנרת והמגיפה העולמית
פרופ' ערן בכרך ,המחלקה לחקר התא ואימונולוגיה ,פקולטה למדעי החיים ,אוניברסיטת תל אביב
 15:00-15:30קדחת מערב הנילוס בישראל וחקר מהלך המחלה במוח
ד"ר נטע צוקרמן ,המעבדה המרכזית לנגיפים ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
 15:30-16:00מדידת יעילות והשפעת חיסון חדש ,דוגמאות מחיסון כנגד נגיף הרוטה
פרופ' איל לשם ,מרכז רפואי שיבא ,תל השומר

PLATINUM

GOLD

SILVER

BRONZE

