הכינוס השנתי ה 47-של האיגוד הישראלי
למדעי המעבדה הרפואית  -אילמ“ר
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יום רביעי 13 ,במרץ 2013
 08:30-09:30הרשמה
09:30-11:00
יו"ר :ד"ר רות תור
 09:30-10:00מחלות מעי דלקתיות – היבט קליני
ד"ר ניצן מהרשק ,המערך הגסטרואנטרולוגי ,המכון למחלות דרכי העיכול והכבד ,המרכז הרפואי
סוראסקי ,תל אביב
 10:00-10:30תפקיד המעבדה באבחון וטיפול בחולי קרוהן וקוליטיס – נקודת מבט הקלינאי
ד"ר דן טרנר ,יחידת גסטרו ילדים ,המרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים
 10:30-11:00נוגדני  -TNFבקרוהן וקוליטיס כמודל לפיתוח ויישום תבחינים חדשניים למדידת רמת תרופות
ביולוגיות ונוגדנים כנגדן
ד"ר שומרון בן חורין ,השרות למחלות מעי דלקתי ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
 09:30-11:00ישיבה חמישית מקבילה )ריימן מערב( :השתלות מח עצם :לא השתלה ולא מח עצם
יו"ר :ד"ר אסתר רביזדה
 09:30-10:00מבט כללי בנושא השתלות מח עצם
פרופ' אלה נפרסטק ,היחידה להשתלות מח עצם ותאי דם ,המרכז הרפואי סוראסקי ,תל אביב
 10:00-10:30השתלות מח עצם – היבטים מעבדתיים
ד"ר נירה בלום ,המרכז להשתלות מח עצם ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
 10:30-11:00שימוש בדם טבורי בהשתלות
פרופ' גדעון בך ,המאגר הציבורי לדם טבורי ,ירושלים
 11:00-11:30הפסקת קפה
 11:30-12:30הרצאת מליאה :יו"ר :פרופ' מיכאל מאיר
אפיגנטיקה – הערות השוליים של החיים
פרופ' חיים סידר ,הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
 12:30-14:00ארוחת צהריים וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה
 14:00-15:00ישיבת אילמ"ר והענקת פרס "מעל ומעבר" לעובד מצטיין
 15:00-16:30ישיבה שישית מקבילה )אולם המליאה( :תפקודי כליה ומדדי איכות בנפרולוגיה
יו"ר :ד"ר תמר סת"מ
 15:00-15:30שימוש בבדיקות המעבדה כמדדי איכות בנפרולוגיה
פרופ' בתיה קריסטל ,מחלקה נפרולוגית ,בית החולים לגליל המערבי ,נהריה
 15:30-16:00בדיקות ישנות וחדשות בשירות הנפרולוגי Creatinine, eGFR, Cystatine C :ועוד
ד"ר מריאל קפלן ,אגף מעבדות ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם ,חיפה
 16:00-16:30משחלף האניונים פנדרין :שותף חדש בויסות נפח נוזלי הגוף
פרופ' ישראל זליקוביץ ,היחידה לנפרולוגית ילדים "מאייר ",ביה"ח לילדים שליד הקריה הרפואית
לבריאות האדם ,רמב"ם ,חיפה
 15:00-16:30ישיבה שביעית מקבילה )אולם ריימן מערב( :שחפת ,מחלה המתעוררת מחדש
יו"ר :ד"ר חנה שפרכר
 15:00-15:30מחלת השחפת ,היבטים רפואיים ,מנהליים ,אתיים ומה שביניהם
ד"ר יניב שרר ,סמנכ"ל המרכז הרפואי סוראסקי ,תל-אביב
 15:30-16:00אבחון שחפת חבויה  100 -שנים מבדיקת המנטו לאינטרפרון
ד"ר יובל גפן ,מעבדה מיקרוביולוגית ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם ,חיפה
 16:00-16:30פיתוח תרופות חדשות כנגד שחפת
ד"ר אורן צמחוני ,היחידה למחלות זיהומיות ,המרכז הרפואי קפלן ,רחובות
ישיבה רביעית מקבילה )אולם המליאה( :מחלות מעי דלקתיות IBD
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חברים יקרים,
בשם הועדה המדעית ,הועדה המארגנת ובשם ועד האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית )אילמ"ר(,
אני שמחה להזמינכם לכנס ה 47 -במרכז הכנסים של מלון כפר המכביה  ,רמת גן.
אני תקווה כי התוכנית שגובשה בעמל רב והרבה מחשבה ,תמצא על ידכם אטרקטיבית.
בכנס נתכבד לארח בהרצאות מליאה את פרופ' חיים סידר )הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית( ,חתן
פרס ישראל בתחום הביולוגיה לשנת  ,1999חתן פרס וולף לשנת  2008וזוכה פרס א.מ.ת לשנת .2009
פרופ‘ חיים סידר ,מאבות תחום האפיגנטיקה ,שינה את הדרך שבה אנו מבינים כיצד גנים פועלים.
הרצאת מליאה נוספת תינתן ע"י פרופ' שולמית לבנברג )הפקולטה להנדסה ביו-רפואית ,הטכניון חיפה(,
זוכת פרס קריל לשנת  2006ונכללת ברשימת  50המדענים המובילים של  Scientiﬁc Americanכ"מנהיגת
מדע" בתחום הנדסת רקמות.
בישיבות השונות של הכנס ,בחרנו השנה להאיר מספר תחומים בהם שותפים עובדי מעבדה בתפקיד שונה
ממה שהורגלנו בו .היחידות לפלסמה פרזיס ,והמעבדות להשתלות מח עצם לא מתמקדות בצד האבחוני
אלא משתתפות בחלק הטיפולי בחולים .בחרנו להציג בפני עובדי המעבדות בישראל את העבודה הייחודית
בה עוסקות מעבדות אלו .בנוסף ,נשמע מפי נציגי המרכז הלאומי לרפואה משפטית על השימוש בטכנולוגיות
המעבדתיות בשירות הזיהוי הפלילי.
נפח התחלואה במחלות כליה ומחלות מעי דלקתיות גדל מאד בשנים האחרונות .עם העלייה בתחלואה ,גדל
מאד היקף הידע הקליני ונוספו תבחינים חדשים בתחומים אלו .בחרנו להציג את החידושים הקליניים
המעבדתיים והמחקריים בתחומים אלו.
מחלת השחפת לא עברה מן העולם ובתקופה האחרונה קיימת עלייה בשכיחות המחלה בעולם וגם בישראל.
רצינו לשתף את החברים באתגרים המנהליים ,האבחוניים והטיפוליים של המחלה.
לבסוף ,נחשוף את המשתתפים לתחום חדש יחסית של המיקרוביולוגיה הקלינית  -תופעת הביופילם.
ניגע בהבנת התופעה ונסקר את דרכי ההתמודדות עם הביופילם בקליניקה ובתעשייה.
אנו מודים לחברות המסחריות על השתתפותן הפעילה ותרומתן הנדיבה להצלחת הכינוס.
אני מזמינה באופן אישי כל אחד ואחת מכם לקחת חלק בכינוס ,מאחלת לכולנו כנס מעניין ומוצלח.
בברכה
דר' תמר סת"מ
יו"ר הוועדה המדעית

08:30-09:15
09:15-09:30
09:30-11:00
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30

הרצאת מליאה :יו"ר :ד“ר ורדה דויטש
רשתות כלי דם מהונדסות ותרומתן לקליטת רקמות מושתלות
פרופ' שולמית לבנברג ,הפקולטה להנדסה ביו רפואית ,הטכניון ,חיפה

12:30-14:00

ארוחת צהריים וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה

14:00-15:00

ישיבת פרסים ומלגות ,הרצאת פרס אילמ"ר והצגת פוסטרים נבחרים

15:00-16:30

ישיבה שניה מקבילה )אולם המליאה( :פלסמה פרזיס כטיפול במחלות אוטואימוניות
יו"ר :ד"ר נורית רוזנברג
עקרונות הפרזיס ויישומיו השונים ברפואה
ד"ר לילך בונשטיין ,בנק הדם ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם ,חיפה
שימוש בפלסמה פרזיס במחלת  TTPומחלות המטולוגיות אחרות
ד"ר אשר וינדר ,המכון ההמטולוגי ,המרכז הרפואי וולפסון ,חולון
תאי  Tגמא – דלתא במחלות אוטואימוניות בבני אדם ,פוטנציאל פתוגני אך גם תראפיוטי
פרופ' אילן בנק ,מעבדה לאימונורגולציה ,מרכז רפואי שיבא ,תל השומר

15:00-16:30

ישיבה שלישית מקבילה )אולם ריימן מערב( :ביופילם בקטריאלי :תהליכים חברתיים
בחיידקים המציבים לנו אתגרים חדשים
יו"ר :ד"ר יובל גפן
ביופילם ,עמידות לאנטיביוטיקה ודרכי טיפול חדשניות
לבנת נפרסטק ,הפקולטה למדעי החיים ,אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן
ביופילם בקליניקה – אתגרים ודרכי התמודדות
ד"ר תמר גוטסמן ,היחידה למחלות זיהומיות ,המרכז הרפואי וולפסון ,חולון
ביופילם בתעשיית המים – פתרונות מהטבע
ד"ר אמיר זלוטקין ,מעבדות האצ'יסון מים בישראל

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

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

חברי הועדה המדעית:
תמר סת"מ )יו"ר( ,רותי תור ,עדינה בר חיים ,נורית רוזנברג ,אסתר רביזדה ,חנה שפרכר ,יובל גפן

הרשמה
דברי פתיחה :יו"ר הועדה המדעית :ד"ר תמר סת"מ
נשיאת אילמ"ר נורית אלגור
ישיבה ראשונה :המדע בשירות הזיהוי הפלילי
יו"ר :ד"ר עדינה בר חיים
ביולוגיה משפטית – שימוש בדנ"א לצורך פענוח מקרי פשע
ד"ר מיה פרוינד ,המעבדה לביולוגיה משפטית ,המרכז הלאומי לרפואה משפטית ,אבו כביר
זיהוי אנושי באמצעות דנ"א – הקמת מרכז ארצי לזיהוי אלמונים ונעדרים
ד"ר נורית בובליל ,המעבדה לביולוגיה משפטית ,המרכז הלאומי לרפואה משפטית ,אבו כביר
בדיקות דימות ) (CT , MRIכתחליף לנתיחה לאחר המוות
ד"ר קונסטנטין זייצב ,המרכז הלאומי לרפואה משפטית ,אבו כביר
הפסקת קפה

16:00-16:30

