חברי אילמ"ר מוזמנים ליום עיון שיתקיים ביום ד' ,ה5.2.2020-
בנושא :חידות והפתעות במיקרוביולוגיה קלינית
במרכז ללימודי ישראל יפה שד' רוקח  80גני יהושע – פארק הירקון ,חניה במקום.
תחנת הרכבת :האתר נמצא מרחק הליכה של  10דקות מתחנת הרכבת של אוניברסיטת ת"א
מרכז :ד"ר יורם כנס ,מיקרוביולוג קליני ,המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה ,משרד הבריאות
משעה עד שעה
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 -10:00

10:00– 10:15

10:15 10:30

שם ההרצאה
Dangerous amnesia from the canal

MRSA or MSSA: this is the question

המציג
צאלה גזית  , Msc.ראש תחום מיקולוגיה ,המעבדה למיקרוביולוגיה המרכז
הרפואי שיבא ,תל השומר
עולא סאלח Msc. ,המעבדה למיקרוביולוגיה מרכז רפואי כרמל ,חיפה

בתחילה חלחלה ,בסוף נדוש אך תמיד מרתק

ד"ר מירב שטראוס ,מנהלת המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית מרכז רפואי
העמק ,עפולה
ד"ר מרק עשוש ,מנהל המעבדה למיקרוביולוגיה במרכז הרפואי שערי צדק,
ירושלים

אימה במצולות

ד"ר מירב רון ,מנהלת המרכז הארצי לסטרפטוקוקים במעבדות המרכזיות ,
משרד הבריאות ירושלים

הפריימר שלי נפקד מפרופילי הספסיס
המולקולארים שבשימוש .מי אני?!

הקללה שלא פסחה על השחלה

נירית גנור Msc. ,ומנהלת תחום איכות ,ד"ר יוסי פייטן ,מנהל המעבדה
למיקרוביולוגיה קלינית ,מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא

10:30 – 11:00
11:00 – 11:15

הפסקה
הרפתקה משפחתית מאוגנדה

ד"ר תמר גרוסמן ,מנהלת המרכז הארצי לפרזיטולוגיה במעבדות המרכזיות
של משרד הבריאות וד"ר אריאלה לבקוביץ' ,רופאה בכירה ביחידה למחלות
זיהומיות ,המרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא(.

11:15 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45-12:00

"...ויהי שחין ,אבעבועות ,פורח ,באדם"...
הדרכון הפורטוגלי עם החותמת הישראלית
חיידק תובעני מאתר מרוחק
על שברון לב

כללית
ד"ר ישראל ניסן ,מנהל המרכז הארצי לכלמידייה במעבדה הארצית לבריאות
הציבור אבו כביר
ד"ר יובל גפן ,מנהל המעבדה למיקרוביולוגיה מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה
ד"ר מרק עשוש ,מנהל המעבדה למיקרוביולוגיה וד"ר ברחד וולפוביץ ,רופאה
בכירה ביחידה למחלות זיהומיות ,המרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים

12:00 – 12:15

12:15 – 12:30

פיטר קצ'קר Msc. ,המעבדה למיקרוביולוגיה מחוז חיפה וג"מ שירותי בריאות

נמר בפרווה של כבשה

ד"ר אלה שבל ,מנהלת תחום מיקולוגיה ,המעבדה למיקרוביולוגיה מרכז רפואי
סוראסקי ,ת"א

12:30 – 12:45
12:45 – 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30

הפסקה
למשפחת  Oxacillinaseמוויצמן  6ת"א נולד
בשעה טובה בן נוסף
Corynebacterium diphtheria:
מעבדה ואפידמיולוגיה בישראל
מי המלכה האמיתית

ד"ר יונתן ללוש ,מנהל המעבדה הארצית לעמידות לאנטיביוטיקה וחקר
התפרצויות ,משרד הבריאות המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות
לאנטיביוטיקה
ד"ר אתי מרוא ,מנהלת המעבדה לבריאות הסביבה במעבדות המרכזיות של
משרד הבריאות ירושלים
ד"ר איציק לוי – מנהל היחידה לאיידס ומחלות המועברות במגע מיני ,המרכז
הרפואי שיבא ,תל השומר

13:45 – 13:30

האם בני ברק הפכה לפרבר נוסף של ניו-יורק?
See the gene in the lung

13:45 – 14:00

יוליה שינדלר Msc ,מנהלת המעבדה למיקרוביולוגיה בי"ח מעייני הישועה ,
בני ברק
ד"ר שירז הלוי ,ראש תחום ביולוגיה מולקולארית המעבדה למיקרוביולוגיה
המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
ארוחת צהרים

