
מעבדת  

L.E.M 

 

 ד''בס



 מצוינות, חזון, יוזמה

במימון פרטי  , 2001הוקמה בשנת   L.E.Mמעבדת •
 .  ובבעלות פרטית

היא מיסדה ומיצבה את  , במשך שנות קיומה של המעבדה•
שמתמחה בעבודה איכותית  , עצמה כמעבדה מובילה

 .  ומקצועית

המעבדה מספקת שירותים למוסדות הבריאות  •
 .  המתקדמים בישראל

מספקת את השירותים הרפואיים עם    L.E.Mמעבדת•
 .הסטנדרטים המחמירים ביותר ללקוחותיה



 הבדיקות המתבצעות במעבדה

במעבדה מתבצעות כל הבדיקות בתחום      

 :ההיסטופתולוגיה

 

פאפ   - THIN-PREP, פאפ רגיל)משטח צוואר הרחם •

 .צביעות ציטולוגיות, ציטולוגיה, (דק

צביעות  , צביעות אימונוהיסטוכימיות, פתולוגיה•

 ,  היסטוכימיות

 .HER-2-NEU,ER,PRרצפטורים •

•HPV. 



 טכנולוגיה

  להיות מנת על מאמץ כל עושים אנו L.E.M במעבדת•

   .והציטולוגיה הפתולוגיה בתחום הטכנולוגיה בקדמת

 :כולל זה מאמץ•

 .השונות המחלקות עבור מתקדם ציוד רכישת•

 .המעבדה ומנהלי ,הרפואי הצוות של השתלמויות•

  ,בשוק הקיימים טכנולוגיים בחידושים מתמדת התעדכנות•

 .שלנו במעבדה ליישומם חתירה תוך



 מערכות מידע

  לקוחות מאות עם יומי בסיס על עובדת L.E.M מעבדת•
  הן ,מתקדמת בתקשורת נעזרת היא כך ולשם ,שונים

 .חוץ גורמי עם בתקשורת והן ,הפנימי המידע בניהול

  העוזרת מתקדמת CRM תוכנת עם עובדת המעבדה•
 .ופרטי אישי באופן רופא כל מול להתנהל

  העוזרת ,רפואי מידע ניהול תוכנת עם עובדת המעבדה •
  ,הרפואי והמידע ,התשובות ,הבדיקות אחרי לעקוב לנו

   .ומדויק איכותי באופן



 הפצת תשובות

המעבדה מעבירה את התשובות ללקוחות השונים בדרך  •

 (.דואר, מייל, פקס)הנוחה להם 

,  יש באפשרות המעבדה להתחבר לכל ממשק שהוא•

 .ולשדר בדרך הנוחה והמועדפת ללקוח

 :מחוברת ישירות ל L.E.Mמעבדת •

 .מעיני הישועה, אסותא, מכבי, ח כללית"קופ    



 בקרת איכות

אנו שמים דגש רב על איכות וטיב    L.E.Mבמעבדת •

 :מישורים' לשם כך המעבדה פועלת במס, העבודה

 .בקרת איכות חיצונית•

 .בקרת איכות פנימית•



 בקרת איכות חיצונית

   :'א מישור

  על ומבוקרת מוסמכת המעבדה•

 .הבריאות משרד ידי

 ISO :של בתקן מוסמכת המעבדה•

9001:2008. 

  התקן בתו מוסמכת המעבדה•

 CAP (College of האמריקאי

American Pathologists).   

  קבלת בתהליך החלה המעבדה•

  אבטחת בתחום מתקדם תקן

 . ISO 27799מידע



 בקרת איכות פנימית

   :'ב מישור

  בכל ,קבוע בסיס על פנימית ביקורת מבצעת המעבדה•

 .התשובות וטיב לאיכות הנוגע

  מנת על ,מלאה במשרה איכות מנהלת מעסיקה המעבדה•

  תתנהל שזו בכדי ,השוטפת הפעילות על ולבקר לפקח

 .מדויקת בצורה לנהלים בהתאם

  החולים בבית הפתולוגי המכון י"ע מבוקרת המעבדה•

   .וולפסון



 צוות הפתולוגים

:  בהם, מעסיקה את מיטב הפתולוגים בארץ LEMמעבדת •

 .  רופאים בכירים, מנהלי יחידות, מנהלי מחלקות

הפתולוגים המועסקים במעבדה מומחים בכל תחומי  •

 .הפתולוגיה השונים



 התפתחות וצמיחה

,  עברה למשכנה הנוכחי L.E.Mחודשים מעבדת ' לפני מס•

וזאת במטרה להתרחב ולספק שירותים איכותיים ללקוחות  

 .גדולים נוספים

נרכשו מכשירים חדישים בעלי יכולת  , כחלק ממעבר זה•

נקלטו  , הוכשרו עובדים חדשים, קיבול גדולה מאוד

 .והורחבו כל המחלקות, פתולוגים חדשים



 :בין לקוחותינו

 .קופת חולים כללית•

 .ל''צה•

 .משרד הביטחון•

 .''אסותא''רשת בתי חולים •

 .  כלל, מגדל, הפניקס, מנורה, הראל: ביטוחי הבריאות•

 .  מרכזים רפואיים גדולים•

 .מרפאות פרטיות בכל הארץ•

 .מאות רופאים פרטיים בכל הארץ•


