המעבדה הרפואית
בחזית השירות הקליני
הנחיות למשתלם:
רקע:
השירות הדיאגנוסטי הניתן על ידי עובדי המעבדות כולל ייעוץ מקצועי לצוותים הרפואיים בדיסציפלינות שונות.
איכות ורמת השירות הניתן ע"י המעבדות הרפואיות עומדות בקשר ישיר עם יכולת הצוות המעבדתי לשלב את
המידע הקליני יחד עם תוצאות המעבדה .המעבדות הרפואיות כיום נמצאות בחזית השירות הקליני ונדרשים
לשלב את ההיבטים הקליניים ודיאגנוסטיים גם יחד.
מטרה:
אנחנו למדים כי  70%מהחלטות הקליניות מבוססות על תוצאת המופקת ממעבדה דיאגנוסטית .דבר זה
ממחיש את החשיבות של הפעילות המעבדות הרפואיות במכלול התהליכים מעורבים בהבחנה קלינית .מטרת
הקורס ללמוד על התפקיד הייחודי של המעבדות הרפואיות בחזית השירות הקליני בתחומים שונים של פעילות.
במסגרת קורס זה יינתנו הרצאות הכוללים הרחבה בתחומי המעבדה הרפואית כגון :בנק הדם ,אנדוקרינולוגיה,
מחלות כליה ,טוקסיקולוגיה ,קרישה,אימונולוגיה ,נשים ומיילדות.
ימים ושעות הקורס:
תחילת הקורס  1/1/14בימי רביעי ,בין השעות  ,15:15-18:30באולם  ,3מכללת רמב"ם – ידע (ביה"ס לרפואה
ישן – כניסה מרח' העלייה /עפרון).
דרכי ההוראה:
 25מפגשים עיוניים (מצ"ב תכנית הקורס).
היקף הקורס:
 100שעות אקדמיות
קהל יעד:
עובדי מעבדה רפואית
גמול השתלמות:
תכנית הקורס הוגשה לקבלת אישור לגמול השתלמות.
עלות הקורס:
 - ₪ 1650לחברי עמותת אילמ"ר
 - ₪ 1800למי שאינו חבר עמותה
דרישות הקורס:
חובת נוכחות בכל שעות הלימוד בקורס.
נוכחות חובה של  100%משעות הלימוד בקורס ,היעדרויות של עד  20%בשל כוח עליון בצירוף אישורים מגורם
מוסמך.
למסיימים תוענק תעודה.
לפרטים והרשמה ניתן לפנות:
לפרח פרל בטלפון 40-3408044
לדורית הלוי בטלפון 40-3408453
פתיחת קורס מותנית במינימום משתתפים
מספר המקומות מוגבל-מועד אחרון להרשמה 1111118

המעבדה הרפואית
בחזית השירות הקליני
תוכנית הקורס:
תאריך

מס'

1/1/14

.1

8/1/14

.2
בנק הדם
.3

15/1/14

.4

22/1/14

נושא ההרצאה
מרכיבי הדם שאנחנו נותנים – האם יש
ביטוח לדם בטוח?
מעורבותה של מעבדת בנק הדם בהריון,
בלידה ,בעירוי ובהשתלה
נוגדנים ,ולא כנגד כדוריות אדומות
נוגדנים ולא לכדוריות אדומות

29/1/14

.5
אנדוקרינולוגיה
.6

אנדוקרינולוגית ילדים ,היבטים קליניים
ובדיקות חדשות רלוונטיות
הפרעות במשק הסוכר בתינוקות ,ילדים
ונוער

שם המרצה

שעות
אקדמיות

ד"ר לילך בונשטיין

4

ד"ר לילך בונשטיין
פרופ' דן אלדד
ד"ר לילך בונשטיין
ד"ר נחמה צוקרמן
ד"ר מרדכי עוז

הורמוני גדילה

פרופ' משנה קליני
דב טיאוסנו

הורמוני גדילה – היבטים מעבדתיים

רעיה גנדלמן

5/2/14

12/2/14

.7

"אי ספיקת כליות כרונית בילדים"
בדיקות קראטינין ופינוי כליות

ד"ר מריאל קפלן

26/2/14

מחלות תורשתיות של הכליה ,המתבטאות
בגיל הילדות"
ביו -מרקרים חדשים למחלות כליה:ציסטטין
 cועוד

פרופ' משנה קליני
דניאלה מגן

5/3/14

פרמקודינמיקה ,פרמקוקינטיקה

.8
מחלות כליה
.9

.10
.11
.12

פרמקולוגיה
וטוקסיקולוגיה

12/3/14
19/3/14

תרופות נגד כאבים,נגד פרכוסים ותרופות
פסיכותרפיות
ניטור תרופות בהרעלות  ,הרעלות מסמים
ומצמחים

2
4
4
2
2

ד"ר סוהיר אסדי
פרופ' משנה קליני
דניאלה מגן

19/2/14

2

4

Acute Kidney Injury-Pitfalls
Chronic Kidney Diseases- Definition and
complications

4

ד"ר מריאל קפלן
פרופ' משה גביש
ד"ר אלפרד כהנא
פרופ' ידידיה בנטור

2
2
2
2
4
4
4

תאריך

מס'

26/3/14

.13
.14

אימונולוגיה
סיווג רקמות

.15
.16

2/4/14

23/4/14

תביעות רפואיות ושאלות משפטיות
במעבדה הרפואית

עו"ד טל אסף מושקוביץ

:)JOINT COMMISSION INTERNATIONAL( JCI
הכנסת תקן איכות בין לאומי לבתי חולים

ד"ר יהודית אטיאס

7/5/14

קרישת הדם -האיזון העדין שבין הסיכון
לדמם לבין הסיכון לאירוע טרומוטי

ד"ר ענת קרן

14/5/14

סיבוכי הריון

פרופ' בנימין ברנר

.20
.21

28/5/14
11/6/14
נשים ומיילדות

תרופות נוגדות קרישה ונוגדות טסיות
חדשות
ניטור הטיפולים נוגדי הקרישה

ד"ר גלית שריג

 IVFהיבטים מעבדתיים ,שיטות חדשות,
מיקרומניפולציות
היבטים משפטיים/אתיקה והפרייה חוץ
גופית או פונדקאות והיבטים קליניים

ד"ר גניה זיסקינד
ד"ר גניה זיסקינד
פרופ' ליאור לבנשטיין

18/6/14
25/6/14

הריון ולידה בקליפת אגוז

ד"ר עידו שולט

מה בין שירות לשוק הדגים

אירית שעל

כללי
2/7/14

.25

פיתוח מצויינות בעבודה

4
2
2

ד"ר רון הופמן

בעיות נשיות בגיל השלישי

.24

4

בדיקת סיווג רקמות ושימושיה הקליניים ועוד

21/5/14

.23

ד"ר שחר אדאורדו

אוסנת גדעוני

קרישה

.22

4

9/4/14

תקן איכות

.19

רינה כץ

The Development of Human Immune
Monitoring: Challenges and Promise Sent
by courier pigeon

30/4/14

.18

"המעבדה האימונולוגית בשרות האבחון
הקליני"
מהחולה למעבדה באבחון ומעקב של החולה
עם כשל חיסוני

שם המרצה

ד"ר שי שן-אור

שאלות משפטיות
.17

נושא ההרצאה

שעות
אקדמיות
4

יפעת מזרחי

4
4
2
2
4
4
2
2
4
4

סה"כ 144



יתכנו שינויים בתוכנית הקורס

המעבדה הרפואית
בחזית השירות הקליני
טופס הרשמה

אנא מלא את הפרטים הבאים בכתב ברור:
שם פרטי

___________________________

שם משפחה

___________________________

ת.ז ( 9ספרות)

___________________________

מקום עבודה

___________________________

תפקיד

___________________________

טלפון בעבודה

___________________________

טלפון נייד

___________________________

כתובת

___________________________

אי-מייל

___________________________

עלות הקורס:
 - ₪ 1650לחברי עמותת אילמ"ר
 - ₪ 1800למי שאינו חבר עמותה
יש לשלוח את טפסי הרשמה בצירוף ההמחאות לכתובת :מכללת רמב"ם -ידע ,מרכז רפואי רמב"ם ,העלייה 8
חיפה( .31096 ,נבקשך להסדיר את התשלום לפני תחילת הקורס).
לתשומת ליבכם  :נוכחות חובה של  100%משעות הלימוד בקורס ,היעדרויות של עד  20%בשל כוח עליון
בצירוף אישורים מגורם מוסמך.

תאריך_______________ :

חתימה________________ :

