חברי אילמ"ר יקרים,
בשם הועדה המדעית ,הועדה המארגנת ובשם ועד האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית (אילמ"ר),
אני שמח להזמינכם לכנס ה 50-של האיגוד ,כנס חגיגי ,שיתקיים במרכז הכנסים של מלון כפר המכביה,
רמת גן ,בתאריכים  29-30במרץ  .2016ביום הראשון של הכנס נתכבד בברכת שר הבריאות ,כבוד הרב
יעקב ליצמן.
השנה נבחרו כאורחים להרצאות המליאה שלושה מרצים מהמובילים בתחומם .בישיבת מליאה שכותרתה
"מסע מרתק אל העולם הקטן – ננו-ביורפואה" נארח שני מרצים העוסקים בננוטכנולוגיה לשירות הרפואה:
פרופ' אבי שרודר ופרופ' רונית סצי פאינרו.
פרופ' שרודר מהפקולטה להנדסה כימית מהטכניון ובוגר אוניברסיטת בן גוריון ו ,MIT-עוסק במחקר
על תרופות ממוקדות מטרה ורובוטים רפואיים ממוזערים ,עם דגש על פיתוח מולקולות המסוגלות
להוביל תרופות לאתרי מטרה ממוקדים .פרופ' שרודר הינו חתן פרסים רבים בארץ ובעולם ,והרצאתו
"ננוטכנולוגיה ורפואה מותאמת אישית " תפתח את הישבה.
פרופ' רונית סצי פאינרו מהפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב ,בוגרת האוניברסיטה העברית
ואוניברסיטת לונדון ,עוסקת במחקר בסיסי ויישומי של גישות חדישות לטיפול בסרטן .פרופ' סצי פאינרו
זכתה בפרסים ובמענקי מחקר רבים ,ואין לי ספק שהרצאתה "ננו ג'י .פי .אס .לאבחון וטיפול בסרטן"
תהיה מרתקת.
ביום השני של הכנס נארח בהרצאת מליאה את פרופ' מורן ברקוביץ ,מהפקולטה להנדסה מכאנית של
הטכניון וראש המעבדה למיקרוזרימה .פרופ' ברקוביץ ,בוגר הטכניון ,אוניברסיטת סטנפורד וחתן פרסים
ומלגות מחקר רבים ,פיתח בין היתר שיטות לבדיקות מעבדה מהירות בתחום הרפואה .פרופ' ברקוביץ
נבחר כאחד המדענים הצעירים הבולטים והמבטיחים בתחומו ,והרצאתו "מבחנות וירטואליות  -התקני
מיקרוזרימה לדיאגנוסטיקה ביומולקולרית מהירה" תפתח בפנינו עולם חדש בתחום המעבדה הרפואית.
בישיבות המדעיות של הכנס נבחרו מרצים מהשורה הראשונה בתחומים השונים .נלמד על מיקרוRNA -
ושימושים בשטח המעבדה ההמטולוגית ,נשכיל באבחון וטיפול של דיסליפידמיה ,נעסוק בשימוש מעבדתי
וקליני של ה ,Thromboelastography -ונרחיב את הידע בחידושים האחרונים בשטח האבחון בעזרת
שיטות של גנטיקה מולקולרית .עולם המדע עוסק בשנים האחרונות במיקרוביום (אוכלוסיית החיידקים
שבגוף האדם) וההשלכות שלו על בריאות וחולי ,לכן החלטנו להקדיש לנושא הזה ישיבה .לסיום ,בישיבה
שכותרתה "רבייה  -אתגרים ותקווה" נלמד על הנעשה בשטח הפוריות במציאות המשתנה של ימינו.
בנוסף ,נקיים במליאה ישיבות המוקדשות להצגת עבודות נבחרות של חברי אילמ"ר והצגת הדו"ח השנתי
של פעילות האיגוד .כחלק מציון הכנס ה ,50 -ראינו לנכון לקיים פאנל בהשתתפות נציגי אוניברסיטאות,
משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוה בנושא העתיד האקדמי של מקצוע המעבדה הרפואית .אין לי
ספק שהשאלות בהן יעסוק הפאנל יעניינו את כל משתתפי הכנס.

כנס אילמ"ר ה50-
 29-30במרץ 2016
מרכז הכנסים ,כפר המכביה

כחלק מחגיגות ה ,50 -בסוף כל אחד משני ימי הכנס נארח את האומן המנטליסט ליאור סושרד ,המופיע
על במות ברחבי העולם ,למופע מרתק ובהמשך יוגש כיבוד ושמפניה.
ברצוני להודות לחברי הועדה המדעית ,על תרומתם לבניית תכנית מעניינת וחגיגית ,ולחברות המסחריות
על תמיכתן הנדיבה התורמת לקיום הכנס והצלחתו.
אני מאחל לכולנו כנס פורה ,מעניין וחגיגי.
בברכה,
ד"ר ראול קולודנר
יו"ר הועדה המדעית

הועדה המדעית :יו"ר :ד"ר ראול קולודנר ,ד"ר עדינה בר-חיים ,ד"ר ורדה נדלר ,ד"ר טלי תוהמי,
ד"ר סנדרה אלבויים ,ד"ר ענת בן דור ,וד"ר אבי פרץ
הועדה המארגנת :נורית אלגור ,ד"ר שלמה פייטלוביץ ,שרה עופר

50
אילמ"ר

האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

יום ד' |  30במרץ2016 ,

יום ג' |  29במרץ2016 ,
08:15-09:00

התכנסות ורישום

08:15-09:00

התכנסות ורישום

09:00-09:30

דברי פתיחה:
יו"ר הועדה המדעית :ד"ר ראול קולודנר
נשיאת אילמ"ר :פרופ' מ' מריאל קפלן

09:00-10:30

09:30-11:00

ישיבה ראשונה ,אולם  :Aמולקולות זעירות בשרות ההמטולוגיה
יו"ר ד"ר טלי תוהמי

ישיבה רביעית ,אולם  :Aהמהפכה הגנטית כבר כאן
יו"ר ד"ר ענת בן דור
שבבים גנטיים קליניים -עדכון ב2015-
ד"ר חגית יונת ,המכון הגנטי ע"ש גרטנר ,מרכז רפואי שיבא ,תל השומר.
המהפכה הגנטית מחכה לך בכל פינה (וכמעט בכל חולה)....
ד"ר יעל וילנאי ,מרפאה מטבולית ,מרכז שניידר לרפואת ילדים.
גנטיקה אתיקה והמטופל ,המצב הנוכחי
ד"ר תמי קרני ,יו"ר הלשכה לאתיקה ,ההסתדרות הרפואית בישראל.

09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30

Dominant regulation of genes by microRNAs

ד"ר נועם שומרון ,המעבדה לבינה גנומית ,הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת ת"א.
מיקרו  RNAבהמטולוגיה
פרופ' שי יזרעאלי ,המכון לחקר לויקמיה ,ביה"ח לילדים על שם לילי ואדמונד ספרא ,מרכז
רפואי שיבא ,תל השומר.

Myeloid Panel – Diagnosis using Next Generation Sequencing

09:00-10:30
09:00-09:30

ד"ר מיטל נגר ,המעבדה להמטולוגיה ,מרכז רפואי שיבא ,תל השומר.
09:30-11:00
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00

ישיבה שניה ,אולם  :Bדיסליפידמה -אופקים חדשים למחלה ותיקה
יו"ר ד"ר סנדרה אלבוים
היפרליפדמיה גם בילדים -הנחיות לברור וטיפול
פרופ' אורית פנחס-חמיאל ,היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת נעורים ,ביה"ח לילדים
ע"ש לילי ואדמונד ספרא ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר.
מעכבי  - PCSK9טיפול חדשני בהיפרכולסטרולמיה
פרופ' הילה קנובלר ,היחידה למחלות מטבוליות וסוכרת ,מרכז רפואי קפלן ,רחובות.
מנגנוני ההגנה של נוגדי חמצון תזונתיים מפני התפתחות טרשת העורקים :דוגמת פרי הרימון
פרופ' מיכאל אבירם ,מכון המחקר של הפקולטה לרפואה ,הטכניון ,חיפה.

11:00-11:30

הפסקת קפה וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה

11:30-11:45

ברכת שר הבריאות כבוד הרב יעקב ליצמן (אולם )A

11:45-13:00

ישיבה שלישית ,אולם  : Aמסע מרתק אל העולם הקטן  -ננו-ביורפואה
יו"ר ד"ר עדינה בר-חיים
ננוטכנולוגיה ורפואה מותאמת אישית
פרופ' אבי שרודר ,המעבדה לתרופות ממוקדות מטרה וטכנולוגיות רפואה אישית ,הפקולטה
להנדסה כימית ,הטכניון ,חיפה.
ננו ג'י .פי .אס לאבחון וטיפול בסרטן
פרופ' רונית סצי פאינרו ,המעבדה לחקר אנגיוגנזה בסרטן וננו ביו רפואה ,הפקולטה לרפואה
ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת ת"א.

11:45-12:30
12:30-13:15

13:15-14:00

ארוחת צהרים וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה

14:00-14:30

ישיבת פוסטרים  -הצגת עבודות נבחרות של חברי אילמ"ר אולם
יו"ר ד"ר אסנת גרח-יהושע

14:30-15:30

ישיבה רביעית ,אולם  :Aישיבת אילמ"ר

14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30

הענקת פרס "מעל ומעבר"
דו"ח נשיאת אילמ"ר ,פרופ' מ' מריאל קפלן
דו"ח גזברות ,ד"ר שלמה פיטלוביץ
דו"ח יו"ר ועדת הביקורת ,פרופ' ירדנה נורדנברג

15:30-16:30

פעילות חברתית :מופע של ליאור סושרד ,כיבוד ושמפניה

09:30-10:00
10:00-10:30

ישיבה חמישית ,אולם  :Bשימושים קליניים ומעבדתיים
יו"ר ד"ר גלית שריג
למה צריך מכשיר טרומבואלסטוגרם ( )TEGבמעבדה בבית חולים?
ד"ר יהודית אטיאס ,המעבדה לבדיקות דחופות ,רמב"ם ,הקריה הרפואית לבריאות האדם,
חיפה.
שימוש ב TEG-כ Point of Care -בניתוחי לב פתוח
ד"ר אבישי זיסר ,מחלקת הרדמה ,רמב"ם ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ,חיפה.
שימושים קליניים במכשיר ה :TEG -מחלת גושה ועוד
ד"ר מירה נעמד ,בנק הדם ,המרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים.

10:30-11:00

הפסקת קפה וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה

11:00-12:00

הרצאת מליאה:
יו"ר ד"ר ראול קולודנר
מבחנות וירטואליות  -התקני מיקרוזרימה לדיאגנוסטיקה ביומולקולרית מהירה
פרופ' מורן ברקוביץ ,המעבדה למיקרוזרימה ,הטכניון ,חיפה

12:00-13:00

פאנל במליאה :העתיד האקדמי של מקצוע המעבדה רפואית
בהשתתפות:
פרופ' מ' מריאל קפלן ,נשיאת אילמ"ר ,רכזת מסלול לתואר ראשון ברפואה מעבדתית בטכניון,
פרופ' אליעזר שלו ,דיקאן הפקולטה לרפואה של הטכניון,
ד"ר רותי ישי ,מנהלת מחלקת המעבדות במשרד הבריאות (בפועל),
פרופ' פואד פארס ,חבר המועצה להשכלה גבוהה ,חבר סגל בחוג לביולוגיה ומדעי הרפואה
באוניברסיטת חיפה.

13:00-14:00

ארוחת צהרים וביקור בתצוגת הפוסטרים ובתערוכה

14:00-15:30

ישיבה שישית ,אולם  :Aהמיקרוביום האנושי בבריאות ובחולי
יו"ר ד"ר אבי פרץ
המיקרוביום :אנחנו לא לבד
פרופ' עמרי קורן ,המעבדה לחקר המיקרוביום ,הפקולטה לרפואה בגליל ,אוניברסיטת בר-אילן.
טכנולוגיית הריצוף העמוק -עקרונות בסיסיים ואינסוף אפשרויות
ד"ר ליאת לינדה ,המרכז הגנומי של מכון רפפורט ,הטכניון ,חיפה.
השתלות צואה בישראל
ד"ר ניצן מהרשק ,המכון למחלות דרכי המעי והכבד ,מרכז רפואי ע"ש סוראסקי תל אביב.

14:00-14:30
14:30-15:00

A

בThromboelastography-

15:00-15:30
14:00-15:30
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:30

ישיבה שביעית ,אולם  :Bרבייה  -אתגרים ותקווה
יו"ר ד"ר ורדה נדלר
גורמים גנטיים לאי פריון
פרופ' מוטי שוחט ,המכון הגנטי ,מכבי שרותי בריאות ,רחובות.
ההורמון האנטימולריאני ()AMH
פרופ' טליה אלדר-גבע ,היחידה לאנדוקרינולוגיה וגנטיקה של הפריון ,המרכז הרפואי שערי צדק.
שימור פוריות
פרופ' דרור מאירוב ,יחידת הפריון והפריה חוץ גופית ,מרכז רפואי שיבא ,תל השומר.
פעילות חברתית :מופע של ליאור סושרד ,כיבוד ושמפניה

